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Læsø Museum 
2014

Simon Kyhn-Madsen

Indsamling, registrering, bevaring og forskning
I 2014 har vi på Museet bevidst været særligt tilbage-
holdende med at optage nye genstande i sam lingen. 
Det skyldes først og fremmest, at museets admini-
stration og magasin fik ny adresse, hvilket i en perio-
de i efteråret krævede næsten alle museets ressourcer. 
Men hertil skal så lægges kulturstyrelsens kvalitets-
vurdering fra 2012, der anbefaler en restriktiv ind-
samlingspolitik. Det har dog ikke helt afholdt os fra 
at optage nye genstande i samlingen i 2014, hvor den 
blev forøget med 11 genstande. Af dem skiller to sig 
særligt ud: en meget velholdt vugge fra sidste halv-
del af 1800-årene, der meget vel kunne ende med at 
erstatte den nuværende vugge udstillet på museums-
gården. Og selvfølgelig skal også Hummerhytten på 
Horneks Odde nævnes. Den overgik til museets va-
retægt i sommeren 2014. 

I 2014 har der været særligt fokus på Læsøs tang-
tagshuse. Med stiftelsen af foreningen ”Læsøs Tang-
huse ejerforening af 2014” og dennes tætte samarbej-
de med kommunen, kulturstyrelsen og en række af 
landets største fonde skrider arbejdet med bevarelsen 
af tanghusene på Læsø, hvoraf Læsø Museum ejer to, 
atter fremad. 

Samarbejdet med Bevaringscenter Nordjylland be-
tød, at museet i 2014 fik restaureret sin på museums-
gården udstillede kunstsamling, samt en vejrstation, 
der skal benyttes i udstillingsøjemed på det nye mu-
seumshus. 

Formidling
Eftersom påsken faldt sent i 2014, åbnede Museums-
gården først dørene for en ny sæson den 15. april og 
lukkede igen i skolernes efterårsferie den 17. oktober. 
Det resulterede i et besøgstal på Museumsgården på 
9528 gæster. Det var ca. 2 procent flere end i 2013 og 
således første gang i over 10 år, at der var fremgang 
at spore i besøgstallet. I alt lavede museets ansatte 39 
rundvisninger, hvoraf 24 var skoleklasser, 14 offentli-
ge og 1 enkelt privat. Det er altid en stor glæde at mø-

Nøglen til Hummerhytten overdrages til museet. 
Foto: Morten Pihler
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de vores gæster i øjenhøjde og fortælle dem om Læsø 
og Læsøboerne i stort og småt, fortid og nutid. Sam-
arbejdet med Læsø Folkedans og Læsø Museumsfor-
ening resulterede i 2 planlagte arrangementer, hvor 
det ene desværre måtte aflyses på grund af regn. Det 
andet arrangement blev heldigvis gennemført, og der 
blev ikke alene lejlighed til at opleve selve folkedan-
sen, men også den smukke Læsødragt blev fremvist 
og formidlet i Museumsgårdens sølvrum. Søfarts- og 
Fiskerimuseet fungerede i 2014 som et åbent museum 
uden en tilknyttet kustode. Det betød derfor også, at 
det nøjagtige besøgstal her ikke kendes. Men af beta-
lende gæster besøgte 987 Søfarts- og Fiskerimuseet i 
2014. Også i 2014 har museets frivillige hjælpere væ-
ret særdeles aktive. Hele 14 offentlige rundvisninger 
og 4 skoleklasser har vores fire frivillige rundvist på 

Søfarts- og Fiskerimuseet i årets løb. 2014 blev også 
året, hvor Søfarts- og Fiskerimuseet for sidste gang 
var at finde på adressen Vesterø Havnegade 5. Fra 
2017 vil udstillingen i en nyformidlet udgave kunne 
opleves på museets nye adresse: Byrum Hovedgade 
68. Et nyt tiltag i 2014 var rundvisningerne på Hals 
Kirketomt, hvor gæsterne havde mulighed for at blive 
vist rundt i Læsø-kirkernes spændende historie. 

Vi forsøgte også i samarbejde med Læsø kirker 
at arrangere en udendørs høstgudstjeneste på Mu-
seumsgården i starten af september. Desværre var 
vejrguderne ikke med os den dag, og vi måtte bekla-
geligvis aflyse. Til gengæld er vi ikke blevet mere af-
skrækkede, end at vi forsøger igen til næste år.

Vugge modtaget i 2014. Foto: Læsø Museum Skoleklasse på Museumsgården. Foto: Læsø Museum
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Lokalhistorisk arkiv
I 2014 måtte museet allerede i midten af september 
lukke for arkivet. Det skete i forbindelse med muse-
ets flytning til Byrum Hovedgade 55. Men inden det 
kom så vidt, nåede vores flittige frivillige at hjælpe en 
masse besøgende med at lede efter deres Læsøaner. I 
alt brugte 198 mennesker arkivet, der besvaredes 49 
skriftlige henvendelser, og 5 personer fik hjælp over 
telefonen. Endnu engang en stor tak til de frivillige 
på arkivet.

Publikationer
Læsø Museumsforening og Læsø Museums Årsskrift 
for 2013 var et sandt overflødighedshorn af spæn-
dende artikler. Der blev blandt andet sået tvivl om, 
hvorvidt der har ligget et fort vest for Østerby, øens 
kirkehistorie i form af Hals Kirke kom under lup-
pen, en næsten glemt stranding blev belyst, minkavl 
og erindringshistorie fra Læsø kunne vi også byde på.

FN 162 Ellen

Efter et omfattende restaureringsarbejde, der strakte 
sig fra december 2013 og helt frem til sidst i juli 2014, 
lykkedes det endelig at få Ellen i vandet igen. Både-
lauget nåede derfor kun at sejle med betalende gæster 
til Jomfruhummer Festivalen, hvor hun til gængæld 
var en stor succes med rigtig mange ture. Det lover 
derfor godt for sæsonen 2015, og museets ledelse og 
bestyrelse har store forhåbninger og forventninger til 
Ellen i den kommende sæson.

Hedvigs Hus
I 2013 gæstede regentparret Hedvigs Hus. Omtalen, 
besøget kastede af sig, kunne Hedvigs Hus så høste 
noget af i 2014, hvor hele 2 fonde valgte at støtte hu-
set med donationer. De to donationer muliggjorde en 
gennemgribende restaurering af dele af husets tang-
tag, hvoraf den sidste del endnu ikke er helt afslut-
tet. Ca. 450 mennesker besøgte Madens Dag, men 
desværre var der ikke så stor interesse for de planlagte 
fortælleaftener, som vi ellers har været forvænte med.  
Alligevel må 2014 siges at have været et særdeles ud-
mærket år for Hedvigs Hus. Museets ledelse vil gerne 
benytte lejligheden til at takke de meget trofaste og 
dygtige laugsmedlemmer for deres store engagement 
i 2014. 

Efter vanskeligheder med finansieringen af et 
nyt museumshus i Byrum lykkedes det i 2014 at få 
tilsagn om en donation fra Augustinus Fonden, der 
muliggør, at arbejdet med det nye museumshus kan 
påbegyndes i 2015. 

En særlig stor tak vil vi gerne rette til de mange 
frivillige fra Hedvigs Hus Laug og museumsforenin-
gen, der har hjulpet med flytningen fra museets gam-
le lokaler på Gammel Østerbyvej 35 til museets nye 
adresse på Byrum Hovedgade 55. Uden jeres hjælp 
havde vi aldrig klaret den.

FN 162 Ellen i Østerby Havn. 
Foto: Læsø Museum
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Museumsforeningen for Læsø 
2014

Jette Munk

Det har været et spændende år i Museumsforeningen. 
Et år med udfordringer og mange opgaver.

I bestyrelsen skete der kort efter generalforsamlin-
gen en udskiftning. Søren Rasmussen, næstformand, 
udtrådte af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. 
Undertegnede, Jette Munk, indtrådte i bestyrelsen 
fra at have været suppleant og overtog næstformands-
posten. Vi takker Søren Rasmussen for hans store ar-
bejde i bestyrelsen, for hans interesse og engagement.

I oktober meddelte Preben Mikkelsen, at han øn-
skede at trække sig som formand på grund af sygdom 
og helt udtræde af både bestyrelsens og foreningens 
arbejde. Det var vi utrolig kede af, men havde fuld 
forståelse for hans beslutning. Preben har været en 
dygtig, engageret og meget arbejdsom formand med 
stort kendskab til Læsøs historie. Vi takker Preben 
for det store arbejde. Jette Munk overtog derefter for-
mandsposten og Jan Nielsen næstformandsposten.

Hjemmesiden
Museumsforeningens hjemmeside bliver løbende 
opdateret og er altid et besøg værd. Ligeså forenin-
gens billedbank, www.laesoe.visbilleder.dk, hvor Lars 
 Rosenfeldt Jespersen løbende lægger nye billeder ind 

og får hjælp til at navngive og stedfæste billeder af ak-
tive brugere. Det seneste store arbejde var at navngive 
luftfotos over Læsøgårde for Det kongelige Bibliotek. 
God hjælp fik han af medlemmerne i de to Facebook-
grupper ”Folk der elsker Læsø” og ”Læsø Rødder”. 
Tak til Lars for det store arbejde.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev holdt den 27. marts 2014 
i Læsøhallens cafeteria. Der var mange fremmødte, 
hvilket viser, at der er stor interesse for foreningen. 
Formand for menighedsrådet på Læsø, Olav Juul 
 Gaarn Larsen, fortalte i pausen om restaureringen af 
Byrum Kirke. En lang og dyr proces. Den smukke 
kirke blev igen taget i brug ved en festgudstjeneste 
den 30. november 2014.

Bogudgivelse
Ved en reception på biblioteket den 21. juni 2014 blev 
bogen ” Som jeg husker det”, 1: ”Skolerne på Læsø i 
1900-tallet”, præsenteret. Bogen  var blevet til i sam-
arbejde med Læsø Museum, Læsø Kommune og Mu-
seumsforeningen. En gruppe bestående af Lili Jepsen 
fra Museet, Leif Ladefoged fra Læsø Kommune, samt 
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Karin Engel Jønsson signerer ”skolebogen”. Foto: Morten Pihler
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Birgit Stoklund og Preben Mikkelsen fra Museums-
foreningen havde lagt et stort arbejde i bogens tilbli-
velse.

Karin Engel Jønsson, fritidslæsøbo med interesse 
for livshistorier, renskrev interviewene, samlede alle 
trådene og var forfatter til bogen. En stor tak til grup-
pen, samt alle de læsøboere, der frivilligt lod sig in-
terviewe til bogen. En speciel stor tak til Karin  Engel 
Jønsson. Bogen er blevet godt modtaget. Endnu en 
bog er under tilblivelse, ”Som jeg husker det”, 2: 
 ”Fiskeriet på Læsø i 1900-tallet”. Vi glæder os til at 
præsentere bogen, forhåbentlig til sommer.

Rundvisning på Søfarts- og Fiskerimuseet
Medlemmer af bestyrelsen og en enkelt frivillig har 
forestået offentlige rundvisninger og enkelte forud-
bestilte rundvisninger for lejrskoler på det lille mu-
seum igennem hele sommeren. Den mest besøgte dag 
var på Havets Dag i Vesterø den 8. juni. Da var der 
trangt i de små stuer, og spørgelysten var stor.

Folkedans ved Museumsgården
Den 13. og 27. juli var der lagt op til dans på plænen. 
Der var 60 betalende gæster den 13. juli, men knap 
så mange den 27., da regnen gjorde, at dansen måtte 
aflyses. Men der var mulighed for at høre om Læsø-
dragten i sølvrummet. Arrangementet blev afholdt i 
samarbejde med Læsø Museum og Læsø Folkedan-
serforening.

Markedsdage i Byrum
Museumsforeningen har igen i år haft en bogstand på 
sommermarkedet i Byrum. Markedsdage er hygge-
lige dage, vejret kan ind imellem spille et puds, men 
det har også sin charme. Medlemmer af bestyrelsen 
har på skift passet standen. ”Skolebogen” var den 
mest solgte, og den gav anledning til megen god og 

sjov snak om skoletiden på Læsø. Hos Heinzelmanns 
eftf. v/ Kirsten Larsen, Byrum Hovedgade 49 kan bø-
gerne altid købes, så længe lager haves.  

Madens Dag ved Hedvigs Hus
Lørdag den 13. september var en dejlig sensommer-
dag ved Hedvigs Hus. Madens Dag trak mange gæ-
ster, og megen god mad blev serveret og spist uden 
for det gamle tanghus. Museumsforeningen var re-
præsenteret med en bogstand. Igen var det ”skolebo-
gen”, der havde størst interesse, men også andre bøger 
solgte.

Flytning af Læsø Museum
Som det er bekendt, er Læsø Museums administra-
tion og arkiv flyttet til Byrum Hovedgade 55. Det 
har været et stort arbejde, især med at pakke maga-
sinet ned, og mange mandage er brugt til det. Tak 
til de medlemmer af bestyrelsen, der har været med 
til flytning af genstande og arkivalier fra lokalerne i 
Østerbys gamle skole. 

Arkivgruppen
De frivillige på lokalhistorisk arkiv skal også have en 
tak for det store frivillige arbejde, de gør med at be-
tjene arkivgæster og svare på henvendelser. 

Sidst, men ikke mindst: Tak til Læsø Museum 
for et godt samarbejde.

Læsø Museumsforening har 640 medlemmer og 
arbejder for at fremme kendskabet til Læsø, dets histo-
rie og kultur i et tæt samarbejde med Læsø Museum.   
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Preben Mikkelsen, 
afgående formand 
for Museums-
foreningen for 
Læsø, svinger sig i 
dansen. 
Foto: Læsø Museum
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Læsøs terræn kan belyse mange forhold af både in-
ternational betydning og national interesse. Først og 
fremmest kan Læsø bidrage med viden om globale 
ændringer i verdenshavets højde gennem de sidste 
5.000 år. Ikke mange steder i verden er så mange 
gamle strandlinjer bevaret i en kronologisk velordnet 
og ubrudt serie. I alt rummer Læsø ca. 4.000 kilome-
ter gamle strandlinjer, der kan belyse både verdens-
havets og undergrundens lodrette bevægelser. For os, 
der bor på Læsø eller ofte kommer der, er det selvføl-
gelig også interessant at kende vores ø’s oprindelse og 
udviklingshistorie. 

Denne artikel handler om Læsøs forhistorie fra 
sidste istids begyndelse som et ishav for ca. 40.000 år 
siden til dannelsen af Læsøs ældre dele for ca. 3.000 
år siden: Hvad var her, før de yngre og mere fuldstæn
digt bevarede dele af Læsø opstod? Og hvordan blev 
Læsø til? 

Artiklen bygger på mine egne og kollegers un-
dersøgelser og er skrevet til dem, der har lyst til at 
kende øens udviklingshistorie og til at opsøge nogle 
af de omtalte steder for ved selvsyn at se, hvordan det 
hele er gået til. I årsskrift 2015 er det tanken, at min 
beskrivelse af de sidste 3.000 år udgives.

Indledning
Læsøs udviklingshistorie er både enkel og komplice-
ret. Enkel, fordi Læsøs overflade overalt er dannet af 
havet som stranddannelser, der som følge af landhæv-
ningen efter istiden gradvist er hævet op til 11 m over 
den nuværende kystlinje. Kun klitternes flyvesand 
hæver sig her og der over disse gamle stranddannelser. 
Men Læsø er også kompliceret, fordi øen i modsæt-
ning til alle andre større øer i Skagerrak, Kattegat, 
Bælterne og Østersøen ikke har en gammel kærne af 
istidsbakker (som i det øvrige Danmark) eller af fast 
fjeld (som i Sveriges og Norges skærgårde), hvorom 
stranddannelserne har lejret sig i form af et ganske 
fladt marint forland. På Læsø finder vi kun det ma-
rine forland. Det udgør det hele, og der er ikke beva-
ret noget ældre land, som det er forland til (Figur 1).

Et gammelt, nu forsvundet bakkeland
Vi må derfor gå ud fra, at det hele er begyndt som 
andre steder omkring et gammelt landskab, men at 
dette landskab nu er helt forsvundet som følge af den 
kysterosion, der andre steder i Danmark kun har gna-
vet sig et stykke ind i de gamle bakkelandskaber fra 
istiden. Der hvor det nuværende Læsø senere skulle 

Jens Morten Hansen

Læsøs forhistorie 
og ældste stadier
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Figur 1: Dybdeforholdene omkring Læsø. Læsø ligger på et 1700 kvadratkilometer stort flak omgivet 
af større vanddybder mod vest, nord og øst. Nærmest Læsø udgør flakket et 400 kvadratkilometer 
stort område med vanddybder, der er mindre end 3 m, og hvor selve Læsø er dannet mellem en 
række gamle stenrev, andre rev og grunde, der er rester af et nu forsvundet bakkelandskab.  
Blåt: mere end 3 m. Grønt: 1-3 m. Brunt- gult: 0-1 m. Kort udarbejdet af GEUS.
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opstå, fjernede havet hele dette forudgående bakke-
landskab. Ler, silt og finsand fra nedbrydningen af det 
blev transporteret af havstrømme og aflejret på dybt 
vand, mens grovere materialer – sand, grus og sten – 
blev i området og aflejredes, hvor bølgeslag, vind og 
vejr nu engang afgjorde, at Læsø skulle blive til. 

Ekstra landhævning og lokale 
bevægelser i undergrunden
Læsøs geologi er også kompliceret, fordi de gamle 
strandlinjer overalt ligger højere, end de ’burde’, hvis 
man sammenligner med strandlinjer af tilsvarende al-
der i Vendsyssel og Vestsverige. Da Skandinavien var 
aflastet for trykket af den kilometertykke iskappe, der 
for 15.000 år siden dækkede det meste af Danmark, 
begyndte landet at hæve sig. Men et eller andet har 
fået Læsø til at hæve sig hurtigere end naboegnene.  I 
nutiden sker det med en gennemsnitlig hastighed på 
2.3 mm om året, mens hastigheden kun ’burde’ være 
1.5 mm om året. Vi ved nu, at hovedårsagen til denne 
ekstra landhævning er, at Læsø efter istiden ikke kun 
blev aflastet for vægten af den skandinaviske iskappe, 
men også for vægten af det oprindelige bakkeland-
skab, som havet har fjernet.

Dertil kommer forskydninger i undergrunden 
som følge af forkastninger, dvs. stejle brudlinjer i un-
dergrunden. Disse brudlinjer skabes dels af lodrette 
bevægelser mellem det højtliggende skandinaviske 
grundfjeld og Det Danske Bassin, hvor grundfjeldet 
findes ned til 10 kilometers dybde, dels af vandrette 
bevægelser som følge af pladetektonikken (ocean-
bundsspredning og kontinentaldrift).

Et øhav, ikke kun én ø
Endelig er Læsø kompliceret, fordi ’øen’ hverken nu 
eller tidligere blot har været én ø, men gennem hele 
sin historie og i nutiden snarere burde betegnes som 

et øhav, et arkipél, bestående af en hovedø og et an-
tal mindre øer, der alle ligger på det lavvandede flak, 
som erosionen af bakkelandskabet efterlod i midten 
af Kattegat. I dag består dette arkipél eller øhav af et 
flak på ca. 1.700 kvadratkilometer, mellem Læsø og 
Anholt, på hvis nordlige del vandet er særligt lavt, og 
hvor hovedøen, mange rev og ca. 50 småøer er dannet 
gennem de sidste knap 5.000 år. 

Ishavene før Kattegat og 
Læsø opstod
Overalt under og omkring Læsø finder man et op 
til 180 m tykt lag, der overvejende består af ler, silt 
og sand. Dette tykke lag er hovedsagelig aflejret i 
ishave, der eksisterede både før og efter, at Kattegat 
blev dækket af op til 2 kilometer indlandsis under 
sidste istid. Mens disse to ishave eksisterede i hver sin 
peri ode, stod isranden begge gange langs den svenske 
vestkyst og norske sydkyst, hvor gletsjerne gnavede i 
undergrunden, opsamlede en mængde materialer og 
dannede skærgårdenes isskurede rundklipper. Fra is-
randen flød strømme af isbjerge ud i ishavet, og fra 
disse isbjerge dryssede en ’regn’ af især ler og sand, 
men også grus og store sten, der for henholdsvis 20-
40.000 og 10-14.000 år siden faldt ned på bunden og 
blev indlejret i regnen af ler, silt og sand. 

For ca. 15.000 år siden dækkede iskappen hele 
Skandinavien og nåede til den såkaldte hovedop-
holdslinje i Jylland og dannede det øst- og nordjyske 
bakkeland og de vestjyske smeltevandssletter. Under 
fremrykningen til hovedopholdslinjen trykkede og 
skubbede indlandsisen på det tykke lerlag under det 
nuværende Læsø. Her og der blev tykke skiver af ler-
laget skudt op i store bakker af isens skub, ligesom 
isen også gjorde i andre dele af Danmark, og formede 
det danske bakkeland. 
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Da isen atter var smeltet væk fra området, gen-
opstod ishavet, og endnu en gang flød isbjerge ud i 
ishavet fra isranden langs Sveriges vestkyst og Norges 
sydkyst. Og endnu engang dryssede en ’regn’ af ler, 
silt, sand, grus og store sten ned på havbunden og 
dannede et op til 15 meter tykt lag overvejende af ler 
og finsand. Imellem de to ishavslag finder man en-
kelte steder under Læsø også et 5-10 meter tykt sand-
lag, der ligesom de vestjyske hedesletter er dannet af 
smeltevand foran isen under dens tilbagesmeltning. 

Forskellen på de to lag af ishavsler er først og 
fremmest, at det ældste og langt tykkeste lag er meget 
hårdt. Det har tydeligvis været belastet af indlands-
isen, da den skred hen over området og trykkede leret 
sammen med vægten af 2 kilometer is. Derimod er 
det yngre lerlag meget ’slapt’ og kan dårligt hænge 
sammen, når man forsøger at tage en boreprøve af 
det. Dette lerlag har tydeligvis ikke været belastet af 
indlandsisen og må derfor være dannet, efter at isen 
var smeltet væk fra Læsø-området.

Fra bl.a. kulstof-14-dateringer af de to lags ind-
hold af f.eks. ishavsmuslingen Saxicava arctica ved vi 
nu, at det ældste, tykkeste og hårdeste lag er aflejret 
for 20-40.000 år siden, mens det yngre, tyndere og 
slappe lag af ishavsler er aflejret for 12-14.000 år si-
den.

Ishavslerets anvendelse
Ishavsleret har været anvendt til flere formål. Det 
må antages, at Læsøs tre middelalderkirker (Byrum, 
 Vesterø og Hals) er bygget af Læsø-ler, formet til 
munkesten og brændt på stedet. Også langt senere var 
der i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet et teglværk 
nord for Vesterø Havn. Leret blev gravet på stranden 
(Ræpynten), og de fleste gamle stenhuse i Vesterø er 
bygget af tegl herfra. Under de landsdækkende ’mer-
gelkampagner’ i 1900-tallets første halvdel blev der 

også på Læsø åbnet en række mergelgrave. De stør-
ste af dem ligger i Kokvad syd for Byrum, hvor det 
kalkholdige ishavsler ligger umiddelbart under ter-
rænoverfladen. Disse lergrave er nu fyldt med affald, 
tildækket og planeret. Også på stranden ved Bansten 
Bakke (tidligere navn er Lergravsbakken) har der væ-
ret gravet ler til jordforbedring.

Fastlandstiden 

Da indlandsisen omkring 10-12.000 år før nu smel-
tede tilbage fra den svenske vestkyst, begyndte de 
isaflastede områder, især Vendsyssel og Kattegat-
områdets havbund at hæve sig voldsomt. Fra de høje 
bakker ved Frederikshavn ved vi, at ishavet stod op 
til 70 meter over den nuværende strand, og fra hav-
bunden omkring Læsø ved vi, at store dele af Kat-
tegat blev til tørt land i løbet af mindre end 3.000 
år. Således har Jan Hammer Larsen fra Nordjyllands 
Kystmuseum fundet stubbe fra Nordens hidtil ældste 
fund af skov efter istiden. Der er tale om en fyrreskov, 
som nu ligger på ca. 2 meter vand en kilometer syd-
vest for Stokken. Fyrrestubbene er kulstof-14 dateret 
til ca. 9.275 år før nu.

Fra at have stået 70 m over nuværende havover-
flade til mindst 2 meter under havoverfladen knap 
3.000 år senere, er havet altså faldet mindst 72 m i vo-
res del af verden. Men denne forskel er kun en diffe-
rence mellem endnu mere voldsomme bevægelser. De 
72 m udtrykker kun forskellen mellem de isaflastede 
områders hævning af undergrunden og verdenshavets 
stigning som følge af iskalotternes smeltning. Ikke 
alene det Skandinaviske Isskjold smeltede kraftigt i 
denne periode, men også det endnu større Nordame-
rikanske Isskjold samt mindre isskjolde som f.eks. det 
grønlandske og et isskjold omkring Svalbard. 
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Fra tropiske koraløer og ikke nedisede konti-
nentrande ved vi imidlertid, at verdenshavet i denne 
 periode steg ca. 100 m, hvilket svarer meget godt 
til den smeltede mængde is på kontinenterne. Sam-
menholdt med ishavets strandlinjehøjde indebærer 
denne viden, at isaflastningen fik Vendsyssel og Kat-
tegatområdet til at hæve sig mindst 170 m og derfor 
ikke blev ’indhentet’ af den globale havstigning, men 
blev til et vidtstrakt tørt land fra Sjælland til ca. 10 
km nord for Læsø. Øresund, Bælterne og de østjyske 
fjorde blev til floder, der samlede sig i to hovedflo-
der, én op gennem Læsø Rende, og én gennem Dybe 
Rende øst for Læsø.

Stenalderhavet

Omkring 8.000 år før nu ’overhalede’ den globale 
havstigning Kattegat-egnenes mere lokale hævning af 
undergrunden. I Vendsyssel, Vestsverige og omkring 
Læsø betød det, at strandniveauet steg, så det om-
kring 6.300 år før nu nåede 12-13 meter over det nu-
værende strandniveau. Det betød bl.a., at stenalder-
folket mistede betydelige jagtområder, at rensdyrenes 
trækruter ikke mere kunne gå over Kattegat-egnene, 
og at jægerfolket måtte finde nye leveveje. 

Til gengæld opstod der et ’druknet landskab’ 
i randen af Danmarks landområder, hvor utallige 
fjorde, vige og nor begyndte at smyge sig ind mellem  
landskabets bakker og skabte en uhyre lang kyst-
strækning og utallige småøer. I dette kystlandskab 
havde stenalderfolket rige muligheder for at skaffe 
sig føde fra muslinger og fiskeri. Fra den tid finder 
vi Danmarks utallige ’køkkenmøddinger’ af især 
skaller fra østers og blåmusling. Det ses f.eks. langs 
 Kolindsunds gamle kystskrænter, dvs. en nu forsvun-
det, godt 20 km lang og stærkt forgrenet fjord fra 

Grenå og ind i det centrale Djursland. Mange andre 
steder i Danmark ses lignende, nu forsvundne kyst-
strækninger, som ikke alene naturen selv, men også 
1800- og 1900-tallets inddæmningsprojekter har af-
spærret fra havet, f.eks. omkring Limfjorden, Isefjord 
og andre fjorde. 

Men dette stærkt kringlede stenalderlandskab var 
også stærkt udsat for kysterosion, kystudligning, om-
lejring og dannelse af marint forland mellem stran-
den og bakkelandet. Stenalderhavets kystlinje strakte 
sig over en længde på 10-15.000 km mod nutidens 
kystlinje på ca. 7.000 km. Således finder vi overalt 
langs Danmarks kyster ’stenalderskrænter’, dvs. gam-
le kystklinter, der viser, hvor stenalderhavets lange 
kystlinje lå, da stenalderhavet stod højest.  

Det oprindelige, nu forsvundne 
bakkeland omkring Læsø
Også hvor Læsø senere skulle opstå, må der have eksi-
steret et sådant landskab af kringlede vige og småøer, 
men et landskab, hvor kysterosionen og kystudlig-
ningen på grund af de store afstande til større bøl-
gedæmpende landområder var endnu mere udsat for 
nedbrydning og omlejring end i Danmarks øvrige, 
indre kystegne. En lignende situation som omkring 
Læsø kendes fra områder ud for Syd- og Midtjyl-
lands, Thys og Vendsyssels vestkyst, hvor betyde-
lige områder af gammelt bakkeland og fritliggende 

Figur 2: Nordre Rønner er det største stenrev i havet 
omkring Læsø. Her har engang været et bakkeland-
skab, som havet har gnavet ned og derfra kun efter-
ladt bakkelandskabets indhold af store sten. Isskru-
ninger har derpå gennem årtusinder skubbet stenene 
sammen om og op på revet. Foto: Eigil Holm.
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 bakkeøer for længst er taget af havet og omdannet til 
stenrev. Det omlejrede sand fra de nederoderede bak-
ker gav imidlertid materialer til nye kyststrækninger 
som de lange vestjyske tanger (f.eks. Holmsland Klit 
og Agger Tange) og øerne i Vadehavet (f.eks. Fanø, 
Rømø og Sild). I Vadehavet har også tidevandet stor 
betydning for kystdannelsen, mens tidevandet i Kat-
tegat er ubetydeligt. 

Af disse grunde finder vi ikke mere det bakke-
landskab omkring Læsø, som må have været her i fast-
landstiden og i stenalderhavets tid, og som har givet 
materialer til opbygningen af Læsøs marine  forland.

Hvordan ser man noget, der mangler?
Det er selvfølgelig ikke helt ligetil at eftervise, at der 
mangler noget. Hvordan skulle man kunne beskrive 
noget, der ikke eksisterer mere, og som ingen – und-
tagen fastlandstidens rensdyrjægere – har set? Men 
som vi jo ved fra bl.a. kriminalteknikken, sætter en-
hver begivenhed spor. Spørgsmålet er kun, om man 
kan finde dem, og om de fundne spor giver logisk 

mening i sammenhængen og på en plausibel måde 
kan udfylde huller i vores mere sikre viden. 

Og spor efter det nuværende Læsøs forhistorie 
finder vi mange steder, først og fremmest i form af 
de store stenrev (Figur 2), som findes i havet omkring 
Læsø. Frank Andreasens georadar-undersøgelser viser, 
at der også findes gamle begravede stenrev inde under 
selve Læsø. Alle de store sten og stenrev, som Læsø er 
så kendt for, er eroderet ud af ishavsleret og ligger nu 
på toppen af det. Vi må forestille os, at stenene oprin-
deligt har været indlejret i de nu forsvundne bakkers 
ishavsler. Ved at sammenligne med mængden af groft 
materiale i selve ishavsleret med den mængde sand, 
grus og sten, som Læsø består af, kan man beregne, at 
der i området indenfor 3 meter dybdekurven (Figur 
1) er fjernet mindst 10 meter af lerlagene i et areal på 
400 kvadratkilometer eller 3½ gange Læsøs areal. 

Således er ishavslerets indhold af bl.a. store sten 
blevet liggende omtrent, hvor bakkelandet før lå. 
De store sten har havet ikke kunnet flytte, hvori-
mod  isskruninger har kunnet skubbe de store sten 

Figur 3: Overalt omkring 
og under Læsø findes et 
lag af store sten og grus 
på toppen af et 180 meter 
tykt lerlag. Om stenene 
kan ses afhænger helt af, 
hvor tykt laget af sand 
ovenpå er. Når sandlaget 
er tyndt, stikker de største 
sten ud af sandet - som 
her i Sydvesten og mange 
andre steder langs Læsøs 
kyster og på Rønnerne. 
Foto: Conny Andersen.
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 sammen i egentlige stenrev, hvor laget af fritlagte 
sten i perioder kom til at ligge i niveau med havet. 
Men de fleste steder som f.eks. på Rønnerne ligger 
de store sten endnu spredt ud over det hele. Hvor det 
yngre sandlag er tyndt, stikker de store sten op over 
overfladen og danner det for Rønnerne og Fjærene så 
karakteristiske stenlandskab (Figur 3). 

Overalt under Læsø og i hele det 400 kvadratkilo-
meter store lavvandede område omkring Læsø finder 
man mellem sandet og leret et lag af grus og mindre 
sten, som erosionen har efterladt ovenpå  ishavsleret.

Stenrev og flak er rester af 
det oprindelige landskab
De mest kendte af stenrevene i havet omkring Læsø 
er Ndr. Rønner (Figur 2) og ’sælrevet’ Borfelt 8 km 
nord for Vesterø Havn, Sdr. Rønner og Pallen 6-7 km 
syd for Stokken og Trindelen 10 km nord for Øster-
by Havn. Dertil kommer et stort antal undersøiske 
stenrev, hvoraf mange er bortgravet ved stenfiskeri og 
anvendt til molebyggeri rundt omkring i Danmark. 

Men også inde under selve Læsø findes gamle 
stenrev, som nu er helt eller delvis dækket af yngre 
stranddannelser. Det gælder f.eks. Bakken i Byrum, 
et gammelt stenrev, der strækker sig fra udsigtstårnet, 
via Byrum Kirke til Miks Marked. ’Tingstenene’ ved 
biografen er den østligste ende af dette stenrev, som 
mennesker har flyttet lidt rundt på. I Tørkeriet fand-
tes også førhen et synligt stenrev ovenpå leret, men 
de fleste sten er nu fjernet. På nordkysten er Hornex 
Odde og længere ude Hornex Rev og Fønix Grund 
sådanne store stenrev. 

Også ca. 1 km indenfor Bovet findes et begra-
vet stenrev. Her fandt man for få år siden en af Dan-
marks største sten umiddelbart under jordoverfladen. 
Det anslås, at denne store sten vejer i omegnen af 250 
tons. En omtrent lige så stor sten, Friis’ Sten, lå indtil 

for få år siden på havbunden midt mellem Vesterø 
Havn og Nordre Rønner. Den stak 3 meter ud af hav-
bunden til 0,5 m under havoverfladen og udgjorde 
derfor en fare for søfarten. For få år siden blev den 
spulet ned i bunden.

På Hornfiskrøn udgør ’Engelskmandens Grav’ 
(Figur 4) et af Danmarks største, stadig synlige sten-
rev på land. Omkring dette 400 m lange og 100 m 
brede stenrev er Hornfiskrøn dannet gennem de sid-
ste 900 år. Også Kringelrøns, Langerøns og Færøns 
’begyndelsespunkter’ er hævede stenrev, men noget 
mindre, ligesom Rønnernes utallige store sten er re-
ster af det bakkelandskab, som havet senere har ero-
deret ned til Rønnernes vandrette flade. Abrasionsflak 
kaldes denne landskabsform, der karakteriserer Røn-
nerne og det vidtstrakte fladvand (Fjærene) syd for 

 
Figur 4: ’Engelskmandens Grav’ på Hornfiskrøn. 
Omkring dette stenrev er Hornfiskrøn dannet gen-
nem de sidste 900 år. Foto: Lasse Gudmundsson.



20

andre store sten er mellem 15 og 50 tons, mens væg-
ten af Friis’ Sten og den nyfundne, endnu navnløse 
sten ved Bovet skal måles i hundreder af tons.

Den ældst bevarede ø opstår – og 
endnu en ø ved Byrum
Efter alle disse omskiftelige forhold efter istidens af-
slutning og frem til 5.000 år før nu begynder Læsø 
omsider at blive liggende og antage den første ansats 
til sin nuværende placering og form. Det ses mest 
tydeligt af øens gamle strandlinjer (strandvolde), der 
danner et tydeligt mønster af kronologisk velordnede 
tilvækstlinjer lige fra dannelsen af de ældst bevarede 
strandlinjer til dannelsen af den nuværende kystlin-
je (Figur 5), og som ved hjælp af godt 120 alders-
dateringer til sidst er sat sammen i en aldersmodel for 
dannelsen af Læsøs forskellige dele (Figur 6). 

 

Læsøs mest markante, gamle strandvolde (strandlinjer)  
og deres placering i forhold til havet (eksponeringsretning) 

Figur 5: Læsøs overflade rummer mere end 4.000 kilometer 
gamle strandlinjer. Her er vist beliggenheden af de mest mar-
kante strandvolde (opskylsrygge), som enhver vil kunne se i 
terrænet. Baggrundsfarverne angiver retningen mod havet i 
 forhold til de enkelte strandvolde: 
Blåt: Gamle nordkyster. 
Grønt: Gamle øst- og sydøstkyster. 
Brunt: Gamle syd- , sydvest-, vest- og nordvestkyster. 
Røde linjer: Gamle og nuværende kystklinter.

Rønnerne. Ingen steder i Danmark findes tilsvarende 
mængder af synlige store sten. 

Fra Læsøs søfartshistorie kender vi til hundred-
vis af gruopvækkende strandinger og totalforlis på 
disse stenrev, flak og andre grunde, hvor især sejl-
skibe er gået på grund langt fra land og har forår-
saget tusinder af sømænds og søfarendes drukning 
eller kuldedød. 

Stenenes navne
Flere af de store sten indgår i Nordisk mytologi, og de 
største af dem har fortsat navne, myter og fortællinger 
knyttet til sig. Det gælder bl.a. Pigestenen og Blå Sten 
på Kringelrøn, Øglestenen 2 km øst for Hornfiskrøn, 
Saltstenen i Hornfiskrøns Flod, Lerstenen, Halvfar
stenen og Skidestenen i Bovet, Banstenen på nordky-
sten, Holmbækstenen ved Strandgården og Nordre 
Rønners Blak. Vægten af disse navngivne og mange 
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Figur 6: Højdekort over om-
rådet syd for Store Dal. De 
gamle kystlinjer (strandvolde) 
ses som linjer i terrænet og på 
kortet.  Læsøs ældste, bevarede 
del (angivet med blå streg) er 
spidsen af en stor sandodde, som 
voksede ud fra et nu forsvundet 
bakkeland mod vest. Senere er 
dette område eroderet fuldstæn-
dig væk (til den tykke røde streg, 
der er en gammel kystklint). Den 
tynde røde streg viser den gamle 
kystklint langs nordkysten. Sorte 
prikker angiver daterede prøver 
fra strandvoldene. Den sorte 
stjerne viser den ældste daterede 
strandvold (4.900 år før nu). 
Rød stjerne angiver placeringen 
af ’Læsøs fødselssten’. Gul stjerne 
viser placeringen af et fund 
af tørv med pollen af taks, eg, 
fyr, elm, ask og el fra den tid. 
Stiplede linjer viser placeringen 
af Storedalsvejen, de to skrå-
veje og Plantagevej. Den tynde 
sorte streg viser placeringen af 
højdeprofilet forneden. Højderne 
(t.v.) og afstandene (i bunden) 
er angivet i meter. De to lodrette 
streger i højdeprofilet svarer til 
den ældste, bevarede del af Læsø. 
’Old HRP’ og ’BSP’: Gammelt 
strandvoldslandskab, der er 
lejret udenpå den ældste del. 
’Young HRP’: Ungt strandvolds-
landskab (Holtemmen). 

 

Læsøs ældste, bevarede del opstår 
(4.900-4.000 år for nu)
Læsøs ældste strandlinjer finder vi i dag 10-11 m over 
havet i et område på ca. 100 hektar i klitplantagen 
(Figur 6). Alle andre strandlinjer ligger lavere og 
udenom disse ældste, bevarede strandlinjer. I nord-
siden af området har vi placeret Læsøs ’fødselssten’ 
med inskriptionen ’Her fødtes Læsø af havet’. Strand-
linjernes forløb viser, at de udgør den østligste ende af 
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en odde, som erosionen senere har fjernet den vestlige 
og langt største del af. Følger man retningen, som de 
yngre strandlinjer angiver, skæres de af den nuvæ-
rende kystlinje ved Vesterø, og alt tyder derfor på, at 
denne odde er vokset ud fra det nu forsvundne land-
skab (nu eroderet ned til stenrev) i havet vest og nord 
for Vesterø Havn. Mest sandsynligt er materialerne til 
dette nu overvejende borteroderede strandvoldskom-

pleks kommet fra det bakkelandskab, som nu er blevet 
til stenrevene Nordre Rønner og Borfelt og de nu stort 
set bortgravede stenrev ud for Vesterø Havn. Flaget 
(eller Rønnerrevet) mellem Læsø og Nordre Rønner 
kunne også være en rest af dette landskab, som havet 
sidenhen har høvlet ned og dækket med sand. 

I løbet af de følgende ca. 900 år voksede det 
ældste, bevarede områdes østlige spids og udgjorde 

Figur 7: Højdekort over områ-
det omkring Byrum. De lyseblå 
partier viser beliggenheden 
af gamle strandvolde, der for 
4.500-3.500 år siden voksede 
fra et nu forsvundet bakke-
land syd for Byrum. Herfra er 
strandvoldene vokset nordud, 
først langs Doktorvejen, så 
vest om plejehjemmet gennem 
vestsiden af Præstens Skov til 
flyvepladsens sydvesthjørne, 
derpå langs Rullegårdsvej ind 
i Kærene og endelig langs ’På 
Remmerne’ syd om Kærene. 
Den sorte streg på kortet viser 
placeringen af højdeprofilet 
nedenunder. Højderne (t.v.) 
og afstandene (i bunden) er 
angivet i meter. ’B’: Strand-
volde (barrierer). ’L’: Tidligere 
laguner. ’RS’: Hævede, tidligere 
strandenge. De stiplede linjer 
angiver placeringen af vejene 
(Landevejen, Doktorvejen, 
Rullegårdsvej, På Remmerne og 
Blågranvej).
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omkring 4.000 år før nu det relativt højt beliggende 
område mellem den nuværende nordkyst og de to 
skråveje (Vestre og Østre Skråvej). 

I dette område er der fundet omlejrede flintered-
skaber og potteskår fra ’grubekeramikerne’, landets 
sidste stenalderkultur. Grubekeramikerne blev for-
trængt af stenalderhavets stigning fra de landområ-
der, som stenalderhavet tog, hvorefter de slog sig på 
bl.a. sælfangst og sandsynligvis brugte Læsøs nyop-
dukkede strande til dette formål. 

Den oprindelige skov på den ældste, 
bevarede del af Læsø 
I samme område er der også fundet tynde lag af gam-
mel tørv og store egestammer i lavninger mellem de 
ældste strandvolde. Jens Stockmarrs analyser af tør-
vens indhold af pollen viser, at området var bevokset 
af en relativt moden, lysåben skov med både løv- og 
nåletræer (eg, elm, ask, el, fyr og taks), og at det do-
minerende træ var taks (Taxus baccata). Pollenana-
lyserne fra denne ældste, bevarede del af Læsø be-
kræfter indikationerne fra strandvoldsmønstret om, 
at området har hængt sammen med ældre og mere 
frugtbare landområder, hvor en relativt moden skov 
har kunnet udvikle sig og endvidere kan forklare se-
nere mosefund af kronhjort og omtalen i Valdemar 
Sejrs jordebog af jagt på kronhjort. En relativt moden 
skov med hjortevildt ville næppe kunne eksistere, hvis 
Læsø dengang kun var en lille fritliggende sandbunke 
fjernt fra andet og mere frugtbart land. 

Den store forekomst af taks er meget bemærkel-
sesværdig, fordi taks stort set ikke er fundet i det øv-
rige Danmark, men derimod var hyppig i Sydnorges 
og Vestsveriges daværende kystegne. Taks forblev et 
dominerende skovtræ på Læsø indtil bosættelsen i 
middelalderen. Fra bosættelsens tid viser stednavne 
som Irum og Irumgård hen til områder, der er blevet 

ryddet for taks (på oldnordisk hedder taks ’yr’ udtalt 
’ir’ og ’rum’ betyder rydning). Endvidere er jernal-
derhavnen, der blev fundet (og ulovligt gravet op og 
afbrændt!) ved bygningen af Østerbyhallen lavet af 
taksstolper. Enkelte stolper blev reddet af en besindig 
nabo og befinder sig nu i Vendsyssels Historiske Mu-
seum. Fældningen af disse taksstolper er blevet år-
ringsdateret til kalenderåret 640 (Romersk Jernalder) 
eller ca. 1370 år før nu. 

Endnu en ø dannes mellem Byrum og 
flyvepladsen (4.500 til 4.000 år før nu) 
Omkring 4.500 år før nu begyndte endnu en ø at 
blive dannet ved Byrum (Figur 7). Forsynet med ma-
terialer fra et nu forsvundet landskab voksede den ene 
strandvold efter den anden mod nord. Først opstod 
en meget stenet strandvold der, hvor Byrum Kirke 
nu ligger. Herfra voksede strandvolden nordpå langs 
Doktorvejen til flyvepladsen. Denne strandvold har i 
begyndelsen ligget frit med åbent hav til begge sider. 
Kort tid efter opstod endnu en stor, stenet strandvold 
vest for den første. Den forløber lidt vesten om pleje-
hjemmet og nordud i den vestlige side af Præstens 
Skov, herfra videre tværs over Blågranvej og slut-
ter lidt nordøst for ’badesøen’ med et par østvendte 
’stokke håndtag’ (krumodder). Mellem denne strand-
vold og den første langs Doktorvejen dannedes en 
lagune, ligesom nutidens lagune mellem Stokken og 
Læsø. Ikke længe efter dannedes en tredje stor strand-
vold, som Rullegårdsvej nu ligger på. Derfra voksede 
den mod nordvest et stykke ind i Kærene. Bag denne 
strandvold dannedes endnu en lagune.

Efterhånden som de bakkematerialer, der dan-
nede strandvoldskomplekset nord og nordvest for 
Byrum, var fjernet fra området ved Byrum, lå her 
kun de største sten tilbage og dannede stenrevet 
Bakken, som Byrum by, kirken og området vest for 
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År før nu 

Alderen på Læsøs gamle strandlinjer 

Figur 8: Aldersmodel for Læsøs tidligere strandlin-
jer (se farveskalaen til højre). De blå linjer viser 
omridset af de oprindelige to øer – den største og 
første oprindelige ø i Klitplantagen, der voksede 
fra et nu forsvundet bakkelandskab i havet ud for 
Vesterø Havn, og en mindre lidt yngre ø, der voksede 
fra et nu forsvundet bakkeland syd for Byrum. Den 

stiplede linje angiver Læsøs form og udstrækning, 
da en stor odde for ca. 3.000 år siden begyndte at 
danne den første ansats til Østerby-halvøen.  Røde 
linjer angiver eksisterende og gamle klinter (erosi-
onsskrænter).  Aldersmodellen bygger bl.a. på godt 
120 daterede prøver.
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kirken  ligger på. Førhen var der adskillige grusgrave i 
dette strandvoldskompleks, f.eks. er Anlægget umid-
delbart nord for kirken en gammel grusgrav, ligesom 
området nord for kommunekontoret langs Doktorve-
jen engang var grusgrave. I Besættelsestiden anlagde 
tyskerne en tipvognsbane fra disse grusgrave langs 
Doktorvejen til en planlagt, men ikke gennemført 
kanonstilling i Højsande.

Tusind år med to selvstændige øer – Læsø som 
’Twin Island’ (4.500 til 3.500 år før nu)
Indtil omkring 3.500 år før nu bestod Læsø således af 
to øer (Figur 8): En relativt stor ø mod nord, hvoraf de 
bevarede dele ligger mellem Vesterø Havn, flyveplad-
sen og Bansten Bakke, og en noget mindre ø mellem 
Byrum, flyvepladsen og Kærene. Der, hvor flyveplad-
sen nu ligger, var der et tragtformet og vestvendt sund 
eller gab mellem de to øer. Langs nordsiden af dette 
gab voksede der et oddesystem ud fra den nordlige ø’s 
sydhjørne og dannede et østvendt næs omtrent der, 

hvor de to skråveje udgår fra Storedalsvej. Næsset er 
nu over det meste dækket af klitter med mange ene-
bærbuske (’Paradisdalen’).

I de efterfølgende 2.000 år sætter dette næs spor 
i øens tilvækst i form af en udbuling af Læsøs sydøst-
kyst - måske helt frem mod nutiden og dannelsen af 
den store sydøst-vendte bule, som områderne Bangs-
bo og Stoklund udgør i dag. Sandsynligvis har syd-
veststorme sendt betydelige mængder sand gennem 
sundet mellem de to øer og aflejret det på læsiden.

I perioden efter 3.500 år før nu fortsatte dan-
nelsen af nye strandvolde og krumodder fra både 
Vesterø  og Byrum. Omkring 3.000 år før nu vok-
sede de to strandvoldskomplekser sammen (vækst fra 
hhv. nordvest og sydøst) og dannede én 6-7 kilometer 
lang, sammenhængende barriere. Denne markante 
barriere svejsede de to øer sammen for ca. 3.000 år 
siden og afspærrede Kærene fra det åbne hav. Vejen 
’På Remmerne’ er anlagt på denne gamle barriere af 
grus og sand. 

Jens Morten Hansen er født og opvokset på Læsø (1947-64). Han er PhD i geologi 
og har arbejdet med kortlægning, råstof- og olieefterforskning samt vandforsyning og 
grundvandsbeskyttelse (1974-91). I en årrække har han været i ledende stillinger som 
vicedirektør for GEUS (1991-98) og direktør for Forskningsstyrelsen (1998-2006). 
Siden 2006 har Jens Morten Hansen haft en særlig stilling som statsgeolog ved GEUS 
samt (fra 2001) været adjungeret professor i naturfilosofi ved Københavns Universi-
tet. Jens Morten Hansen har det meste af sit liv haft Læsøs geologi og historie som 
en vigtig fritidsbeskæftigelse og har udgivet mange afhandlinger og to bøger om Læsø.

Fortsættelse følger næste år.
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Nyholm Birch Nielsen

Sognerådsformanden og tyskerne 
under 2. verdenskrig

Jeg var 13 år, da krigen brød ud 9. april 1940. Jeg 
boede sammen med min familie i købmandsgården i 
Byrum, lige overfor mejeripladsen. Her drev min far, 
købmand Niels Birch Nielsen, en blandet købmands-
forretning med trælast, øldepot og korn - og foder-
stoffer. I perioder var han også bygmester og stod for 
opførelsen af mange huse på Læsø.Forretningen lå i 
stuen og i længerne bag den store to-etagers bygning, 
der er opført i 1908. Vi havde også høns og en ko 
nede i gården. På 1. sal boede jeg sammen med mine 
forældre og fire ældre søskende. Fra vinduet på 1. sal 
havde jeg den bedste udsigt til alt, hvad der foregik på 
gaden og på den travle mejeriplads i centrum af byen. 
En ung pige var der også plads til i et loftsværelse, og 
i forretningen havde min far to karle beskæftiget. 

Min far var sognerådsformand i 16 år, herunder 
i hele besættelsestiden. Og netop dette hverv gjorde, 
at han var en af de myndighedspersoner, der kom til 
at have mest med tyskerne at gøre gennem de fem 
krigsår på øen. Mine erindringer fra krigen er ba-
seret på min hukommelse, og med mere end 70 års 
afstand til det passerede er det ikke sikkert, at alt er 
rigtigt. Meget står lyslevende for mig, andet har jeg 
fået refereret i familiesammenhænge, og især detaljer 

som antal og årstal har jeg måttet anslå i det følgende. 
Selvfølgelig hæfter en 13-14-årig dreng sig ved andre 
ting, end voksne gør. 

Tyskerne kommer
Jeg husker tydeligt, da de første tyske soldater ankom 
til øen, det var jo usædvanligt at se så fremmedartet 
et indslag på byens hovedgade. Jeg mener, at det var 
den 13.-14. april, at en lille flok på 5-6 mand ankom 
og indlogerede sig hos vores nabo, familien Lyngse. 
Lyngse havde et lille gæstgiveri, hvor de lejede nogle 
værelser ud. Jeg husker tyskerne som nogle ældre, i 
hvert fald fuldvoksne mænd, der med gravalvorlige 
ansigter sad og talte lavmælt sammen ved et bord. De 
lyttede til radio meget af tiden, og jeg havde en for-
nemmelse af, at de ikke brød sig om situationen. Det 
var nok heller ikke de mest krigeriske, der var sendt 
op på en lille ø i Kattegat.

Jeg sad og spillede kort med min grandfætter 
Kaj i opholdsstuen, mest for at lure lidt på de frem-
medartede tyskere, der sad omkring spisebordet og 
snakkede. Datteren i huset havde en grammofon, 
som hun hele tiden spillede en sang, “Og Johnny, oh 
Johnny” på. En aften blev det en af tyskerne for me-
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get. Han gik hen og slog stiften ned i pladen, så den 
knækkede. Så gav han pigen 50 kroner. En fyrstelig 
sum! Så gik hun hen og købte den samme plade igen! 
Men de ældre soldater var der kun i kort tid, så blev 
de afløst af en større flok yngre tyskere. Og de var af 
en helt anden kaliber: Det var kæft, trit og retning. 
Dem havde man lyst til at spænde ben for! En af dem 
var helt tydeligt overbevist nazist. Jeg husker, at han 
hed Saman, men jeg ved ikke om det var for – eller 
efternavn. Han hersede rundt med de andre, som vist 
ikke delte hans fanatisme, og han kom senere til at 
spille en ubehagelig rolle i min fars virke. 

Tyskerne byggede en barak tæt ved Thorvald 
Hansens tårn, som jo står på bakken ovenfor mit 
barndomshjem. Samtidig etablerede de sig også på 

Familien Birch Nielsen. 
Fra venstre Hilda, Reinar, 
Arne og Korintha. 
Forrest: 
Fru Alma Birch Nielsen, 
Nyholm og Niels Birch Nielsen. 
Foto: privat eje

Tyskernes barak i Byrum. Skyggen der kastes på 
bygningen skyldes Thorvald Hansens tårn. 
Foto: Læsø Museum
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Nordre Rønner, hvor to soldater sad og holdt udkig.
Thorvald Hansens tårn brugte de til at holde udkig 
over øen. Læsø kom til at fungere som mellemsta-
tion for flygtende jøder på vej til Sverige.Blandt andet 
var der et brødrepar i Østerby, der havde fiskekut-
tere, som blev brugt til at fragte jøder til Gøteborg 
med. Jeg har indtryk af, at tyskerne deltog i jagten 
på jøderne, når der var rygter om, at de skjulte sig 
i Nordmarken. Den omtalte Saman var altid vældig 
ophidset, når der var optræk til eftersøgninger.

Sabotage ved sølvbryllup
Det meste af tiden passede tyskerne dog sig selv i de-
res barak og i tårnet, men jeg husker også, at de del-
tog i byens sociale liv. Blandt andet var de med til et 
sølvbryllup, må det have været, som familien Lyngse 
holdt. Der er en tradition på Læsø med at markere 
festligheder med riffelsalutter; den er vist ikke så ud-
bredt i resten af landet. Ved sølvbrylluppet mødte ty-
skerne op og fyrede en salve af med skarpt! Det gjorde 
et vist indtryk på mig. Ved kaffen bagefter udførte 
min ældre bror Reinar for øvrigt en lille sabotage-
aktion mod tyskerne: Da kaffen gik rundt, drejede 
han låget på kaffekanden så den faldt ud af kanden, 
da en af tyskerne hældte op! Derved væltede kaffen 
ud over det hele. Det gik i virkeligheden nok mest ud 
over Lyngse, der jo blev bragt i forlegenhed.

Jagten på smørdritlerne
De første par år af besættelsen forløb uden større 
skærmydsler. Men en dag gik et tysk skib til bunds 
i Kattegat, og det var begyndelsen til et mere an-
strengt forhold mellem min far og tyskerne. Skibet 

Luftfoto over Thorvald Hansens tårn, Birch Nielsens 
ejendom, og dele af Byrum by. Foto: Læsø Museum
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var lastet  med smørdritler, som drev i land på Læsøs 
kyster. Mange læsøboere hentede dritlerne på kyster-
ne og gemte dem hjemme i deres kældre. Gods fra 
strandinger har i århundreder været et kærkomment 
supple ment til læsøboernes husholdninger, så det var 
helt normal praksis.Men det var tyskerne tydeligvis 
ikke indforstået med, så de lejede en stor vogn og to 
heste. Fortil på vognen sad to tyskere og en læsøbo – 
og så gik jagten fra hus til hus på det ’’tyske’’ smør. 

Min far, der som omtalt var sognerådsformand, 
mødte læsøboen, der kørte for tyskerne og gav ham et 
velment råd: “Jeg synes ærlig talt, at De skulle holde 
op med at køre for tyskerne. Jeg siger det for Deres 
egen skyld, for jeg frygter, at det kan være farligt for 
Dem’’. En lille time senere kom den tyske soldat, 
 Saman, farende ind på min fars kontor og skældte 
ham voldsomt ud og truede ham med tysk fængsel. 
Min far kunne ikke stille noget op, men han var nu 
klar over, at de fredelige forhold på Læsø lakkede 
mod enden.

Lukkede havnene
Der gik heller ikke lang tid, før den var gal igen. I 
Nordmarken havde tyskerne bygget en barak og 
nogle tipvognsspor med mere. Meningen var vist, at 
der skulle opstilles nogle kæmpe kanoner, så tyskerne 
kunne beherske store dele af Kattegat. Igen var nogle 
læsøbønder beskæftiget med at køre for tyskerne. De 
fragtede bygningsmaterialer fra Vesterø til Nord-
marken. Men andre læsøboere malede hagekors på 
bøndernes vogne ved nattetid. Og så holdt bønder-
ne op med deres kørsel. En nat brændte barakken. 
Ingen har, så vidt jeg ved, taget ansvaret for at have 
tændt ilden, og måske har der bare været tale om en 
selvantændt brand. Men tyskerne mente, at det var 
sabotage, og gav læsøboerne skylden. Hævnen faldt 
øjeblikkeligt: Tyskerne lukkede øens to havne og 

 telefoncentralerne, så ingen kunne tale i telefon.
De lukkede havne var et kæmpe problem, og no-

get måtte gøres!  Saman og de andre tyskere i Byrum 
havde min far dårlige erfaringer med. Men han hav-
de hørt, at tyskerne i Vesterø havde fået en ny chef. 
 Måske var der en chance her!  Så om aftenen sprang 
min far på cyklen og rejste de 7 kilometer til Vesterø, 
hvor han opsøgte den tyske kommandant. Det viste 
sig, at tyskeren havde været tre år i Norge. Her havde 
han lært sproget, så min far kunne for første gang 
føre en nogenlunde normal samtale med besættelses-
magten. 
Min far omtalte de problemer, der var forbundet med 
den lukkede telefon og de lukkede havne, og der ind-
fandt sig en vis forståelse. Men tyskeren holdte fast 
ved, at kun hans overordnede i Frederikshavn havde 
bemyndigelse til at ændre på den fastlåste situation. 

Sten med hagekors og årstal 1940. Stenen ligger ca. 
15 meter syd fra udkigstårnet. Foto: Læsø Museum
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Til sidst lovede han at tage kontakt med komman-
doen i Frederikshavn. Men inden min far gik, havde 
han en sag mere, som han ville have gjort noget ved. 
“Der er et problem mere”, sagde min far. “En soldat 
ved navn Saman har truet mig med tysk fængsel. 
Han skal fjernes fra Læsø’’! 

Min far cyklede hjem under mørklægningen og 
gik i seng med lidt håb og nogen tvivl. Næste morgen 
klokken otte ringede telefonen. Det var komman-
danten fra Vesterø: ’’Telefonen er åben, havnene er 
åbnet. Saman er rejst.’’

Nødlanding og hærværk
En anden episode fra krigens sidste år krævede også 
en del behændighed for ikke at ende helt galt. Det 
begyndte i det små, da et lille tysk rekognoscerings-
fly over Læsø fik motorproblemer. Piloten bestemte 
sig for en nødlanding på den smalle vej nær Søndre 
Kirke. Landingen gik nogenlunde, men flyet endte i 
grøften, hvor det havarerede. Piloten var uskadt, han 
kravlede ud af flyet og gik af sted for at finde lands-
mænd. Men nogle unge læsøboere i pubertetsalderen 
havde set nødlandingen, og de skulle naturligvis ud 
og se nærmere på vraget. De pillede adskillige dele af 
flyet og lavede også en smule hærværk. 

Tyskerne blev rasende, da de opdagede hærvær-
ket, og de krævede, at de store drenge og piger skulle 
stå til ansvar. En lignende situation i Norge havde ført 
til henrettelse af nogle unge mennesker, så min far 
vidste, at situationen var alvorlig. Han ringede derfor 
til Christiansborg for at få råd om, hvad man skulle 
gøre. To dage senere landede et dansk fly på marken 
bag biografen i Byrum. Ud af flyet kom politiinspek-
tør Himmelstrup, der var berømt for sit arbejde med 
at løse kriminalsager i hele landet.

Man genåbnede tingstedet, som var tidligere 
 tiders domstol i landsbyerne. Den lå i politistationen i 

Byrum. Her afhørte man de unge i dagevis. Der blev 
ført vidner og ført forsvar for de unge. Jeg husker, 
at Himmelstrup spurgte min far: “Har De ikke no-
get på tyskerne, noget skidt de har gjort, som jeg kan 
bruge mod dem”? Det havde min far ikke rigtigt, det 
eneste han kunne komme i tanke om var, at tyskerne 
havde skudt efter fugle hen over vores have. Men det 
var jo ikke meget værd i retssagen. Til sidst lød dom-
men på ’’barnestreger/drengestreger’’, og de unge gik 
fri. Tyskerne fandt sig i det.

Tyske soldater til begravelse
På Nordre Rønner var der som omtalt også nogle få 
tyske soldater udstationeret. Og det var måske det 
fredeligste sted at være besættelsesmagt i hele verden: 
På øen boede der én familie! Fyrmesteren og hans fa-
milie, der talte kone og vistnok 5-6 børn. Børnene 
skulle dagligt sejles frem og tilbage til skolegang i 
 Vesterø, men derudover skete der stort set intet på 
øen. Jeg mener, at det var to unge mænd, der i flere år 
udgjorde den tyske styrke på øen, og de fik ret hurtigt 
et venskabeligt forhold til fyrmesterfamilien. 
Soldaterne skulle holde øje med skibs- og flytrafik-
ken, og da det var en overkommelig opgave, havde de 
unge mænd ikke meget andet at lave end at snakke 
med familien. De var jo blot nogle store drenge, der 
var sendt langt hjemmefra. 

På et tidspunkt mod krigens slutning døde fyr-
mesteren. Det var et hårdt slag for konen og de man-
ge børn. Begravelsen fandt sted i Vesterø, og mange 
læsøboere var mødt op for at vise deres respekt og 
deltagelse. Men der var to unge mænd i nogle sorte 
jakkesæt, som de færreste syntes, at de havde set før. 
De stod lavmælt for sig selv, og de havde tydeligvis 
svært ved at synge med på salmerne. Det var de unge 
tyske soldater, som var taget med til bisættelsen i fyr-
mesterens aflagte tøj!
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Tyskerne kræver heste og vogne
En dag i krigens sidste dage hentede tyskerne min far 
til en tysk barak i Vesterø. Til stede var en tysk of-
ficer, en dansk ingeniør, som talte tysk, og to menige 
soldater med geværer. Man læste op, at det var min 
fars pligt at skaffe et større antal heste og vogne til 
tyskernes transporter. Min far spurgte, om de havde 
andre beskeder. Svaret var nej. Så rejste han sig uden 
at svare på deres krav og gik ud af den åbne dør, alt 
medens han tænkte: ’’Nu bliver jeg arresteret’’. Det 
blev han ikke, og han gjorde ikke noget for at skaffe 
tyskerne heste og vogne. Men hvorfor slap han af sted 
med det?  Nok fordi, at krigen lakkede mod enden, 
og tyskerne trængte til at vise lidt ydmyghed.

Ballade ved kapitulationen
Da freden kom til Læsø, udviklede det sig paradok-
salt nok til en af de farligste situationer i hele krigens 
tid. Jeg husker det på denne måde: Jeg havde en 
minkfarm ikke så langt fra mejeripladsen i Byrum. 
Den 4. maj om aftenen var jeg henne for at fodre, da 
jeg pludselig hørte råben og skrigen fra hovedgaden. 
Jeg skyndte mig hjem, og her gik det op for mig, at 
krigen var forbi, og at folk fejrede det højlydt. Min 
far og mor tog det mere afdæmpet. De sad og drak 
en kop kaffe. Dog røg min mor en cigaret. Det havde 
hun aldrig gjort før. Og heller ikke siden!

Men selv om krigen formelt var slut, var det langt 
fra sikkert at opholde sig i nærheden af tyskerne. Og 
de tog ikke hjem lige med det samme. Faktisk tog 
tyskerne i Vesterø dagen efter fredsbudskabet dam-
peren til Frederikshavn for at gå i byen. Da de kom 
tilbage til Vesterø om aftenen, var en masse Læsø-
boere taget til havnen for at fejre freden og deltage i 
den almindelige aktivitet, der altid var, når damperen 
kom til øen. Da broklappen gik ned, stimlede vi sam-
men for at se, hvordan tyskerne tog sig ud efter turen 

Tyske soldater signalerer på Ndr. Rønner. 
Foto: Læsø Museum
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til Frederikshavn. De kom vaklende ud, 6-10 stykker, 
plakatfulde efter en gevaldig druktur. Det fik Læsø-
boerne til at grine og more sig højlydt. Der var ikke 
megen værdighed over den tidligere besættelsesmagt. 
Men vi kunne da også godt forstå, at de havde behov 
for at slå sig løs efter en lang og kedsommelig tid på 
en fjern ø. Men straks, da tyskerne var forbi broklap-
pen, blev der dødsstille. For lige i hælene på tyskerne 
kom de unge piger, som havde fraterniseret med ty-
skerne gennem krigsårene. Der blev dannet en smal 
korridor, som pigerne tavse og med bøjet hoved gik 
gennem. Men stilheden varede ikke længe, for plud-
selig begyndte nogen at råbe skældsord efter dem. Og 
så var der en, der løb efter dem og prøvede at hive 

dem i håret. Det var tydeligt, at der var optræk til, 
at håret skulle klippes af dem, den ydmygende be-
handling, som mange såkaldte “tyskerpiger” fik an-
dre steder i landet. Jeg så det, og jeg syntes, at det 
var beskæmmende. Mange af de piger var ikke særlig 
godt begavet, og de var ikke klar over, hvad de havde 
rodet sig ud i med deres omgang med tyskerne. Men 
så skete der det, at en gruppe frihedskæmpere fra øen 
lagde sig imellem og fik fanget pigerne. De tog dem 
og kørte dem op til politistationen i Byrum, som fri-
hedskæmperne havde fået kontrol over dagen før. Her 
låste de pigerne inde. Ikke for at fængsle dem, men 
for at beskytte dem mod hævngerrige Læsøboere!

Men dermed var det ikke slut. For tyskerne i 

Tyske soldater ved 
tårnet i Byrum. På 
deres frakkekra-
ver kan man se at 
de er soldater fra 
”Kriegsmarine”. 
Foto: Læsø Museum
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 Vesterø, der som beskrevet var godt berusede, mødte 
op foran politistationen i Byrum, bevæbnet med de-
res skydevåben. De ville have pigerne sluppet fri. Men 
frihedskæmperne var væk, døren var låst og nøglen 
var ikke at finde. I ren frustration skød de ophidsede 
tyskere en salve i bagenden på rutebilen, der tilfæl-
digvis kom forbi. Så vidt jeg ved kom ingen til skade. 
Jeg befandt mig foran vores hus ved mejeripladsen 
sammen med min ældre bror, Arne. Vi kunne høre 
skyderiet, og vi talte om, hvor farligt det var. Så fik jeg 
den ide at gå op og tale med tyskerne i barakken ved 
Thorvald Hansens tårn. Her var der tre tyskere, og en 
af dem var en gammel fornuftig mand. Han var vel 
over 60 år og meget interesseret i havebrug på Læsø. 
Jeg mener, at han var gartner i det civile liv.  Min 10 
år ældre bror var ikke så god til tysk, men jeg kunne 
føre en nogenlunde acceptabel samtale. Det blev der-
for mig, der førte ordet og forklarede tyskeren, hvad 
der foregik længere nede ad gaden. At det var en farlig 
situation, og om ikke de kunne gøre noget. Den gam-
le tysker sagde til de to unge “Tag jeres geværer og 
kom med”, og så skridtede de af sted mod politista-
tionen. Vi fulgte efter, og vi kunne på god afstand se, 

at “vores” tyskere mødte gruppen fra Vesterø på gaden 
lige der, hvor Super Brugsen ligger i dag. Her gav den 
gamle tysker de unge berusede en ordentlig skideballe. 
Han gjorde dem det klart, at krigen var forbi, og at de 
skulle tage at opføre sig ordentligt. Så faldt de til ro og 
tog tilbage til Vesterø.
Dermed var der ikke meget ballade tilbage i dem, og 
tyskerne forlod øen de følgende dage i god ro og orden.

Barndommen på Læsø slut
Efter krigen fortsatte min far i en årrække som sog-
nerådsformand.  Og selv om Læsøboerne slap nådigt 
gennem krigen i forhold til så mange andre, så er der 
ingen tvivl om, at det var en tid fyldt med bekymringer 
og ængstelse for min far. Befrielsen betød også, at min 
barndom og tid på Læsø var forbi. Jeg forlod øen i 1945 
for at tage til København og uddanne mig til læge. 

Jeg kommer stadig på Læsø i mit sommerhus og 
tænker af og til på de mange pudsige oplevelser jeg 
havde i min barndom. Krigen udgør et særligt kapitel 
i Danmarkshistorien, og da der efterhånden ikke er 
mange øjenvidner tilbage, synes jeg, at det er vigtigt at 
give mit bidrag til denne del af Læsøs historie.

Nyholm ”Busser” Birch Nielsen er født i 1927, som det yngste af 
købmand Niels Birch Nielsen og hustru Alma Agate Otelia Chri-
stensen’s fem børn. Efter realeksamen flyttede han til København 
og læste medicin. Virkede som læge frem til sin pension. Bor i 
Hirtshals og har sommerhus i Vesterø.
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Hvis man går en tur ved Horneks Odde på Læsøs 
nordkyst, godt og vel halvvejs mellem Vesterø Havn 
og Østerby Havn, støder man uvægerligt på øens 2 
sidste hummerhytter. De stammer fra tiden, før på-
hængsmotoren gjorde det muligt at sejle ud, fiske 
sorthummer og sejle hjem igen på samme dag. Den-
gang måtte man ro fra tejne til tejne, hvorfor det også 
var nødvendigt at overnatte ved pynten i op til en 
uge, når det var sæson. 

De første fiskere
Manden, som byggede den første hummerhytte, hed 
Thrane, og selvom han var ”ovre fra”, fik hans hytte 
snart selskab af indtil 10 andre hytter, fortrinsvis byg-
get af ”klitboer” og andre læsøboere, der havde for 
langt til Horneks til, at de kunne nå hjem om natten. 
Af de mange andre hummerhytter ses nu kun en svag 
fordybning i klitterne øst og vest langs odden. 

Livet ved Horneks Odde
Hytterne var primitivt udført i drivtømmer og til-
oversblevne materialer fra fødegården. Sten fra stran-
den stabledes oven på hinanden i det udgravede hul 
i klitten og stoppedes med tang, ler eller cement alt 
efter formåen. Oven på et træskelet af gammelt tøm-
mer lagdes derefter Læsøs dengang foretrukne tag-

beklædning, ålegræsset. Inde i hytten fandtes et par 
køjer foret med lidt halm og en dyne. Et bord og en 
bænk kunne der også blive plads til, og hvis der var 
brug for flere siddepladser, kunne en engelsk fiskekas-
se udmærket opfylde det behov. I 1924 beskriver H. 
Grüner Nielsen forholdene for fiskerne ved Horneks 
Odde som ”meget tarvelige og beskedne” 1. Udtalelsen 
følges op af en nærmere beskrivelse: 

”Medens Talen er om Beboelseshuse, maa ogsaa nævnes 
de primitive Fiskerhytter, der ligger samlede i Bugten 
ved Hornnæs, og hvor Fiskerne under Hummerfiske
riet ofte overnatter. En saadan Fiskerhytte er bygget 
ind i Sandet i Klitten, saa den staar godt fast. Taget, 
der er dækket med Tang, hviler paa Sandet og ikke 
direkte paa Sidevæggene. Væggene er opført af græstørv 
eller store Sten. I nogle af Fiskerhytterne er Rummet 
gjort helt komfortabelt. I andre bestaar Udstyret blot 
af en lav Græsbænk paa den ene Side og i Bagsiden af 
Værelset en bred Hylde af Træ, der kan bruges som Kø
jeplads. Rummet oplyses svagt af en ganske lille Rude 
ved Siden af Indgangsdøren. I ældre Tid gravede man 
blot et Hul ind i den stejle Brink og lagde Træstykker og 
Tang over som Tag; to Dørstolper og en Dør blev sat op 

Simon Kyhn- Madsen  

Hummerhytterne ved 
Horneks Odde

1 
1  H. Grüner Nielsen: Læsøfolk I Gamle Dage s. 84 
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som Indgang, og saa var Huset færdigt. Indenfor blev 
sat en lille Kakkelovn; Folkenes Skibskister udgjorde 
Stuens eneste Inventar. En Planke, sat paa Kant i et 
Par Alens Afstand fra Væggen, afgrænsede Halmsen
gen, hvor Folkene sov. I disse Hytter boede man fra 
Maj og til Efteraaret og fiskede efter Hummer”.2 

Indretningen
Noget at spise og drikke blev der også behov for. Til 
det formål anbragtes en kakkelovn i et hjørne, og rø-
ret blev ført direkte op gennem tangen og ud i det 
fri. Denne skik blev dog hurtigt ændret, efter et par 
af hytterne gik op i flammer som en konsekvens af, 
at røret var blevet så varmt, at det antændte det el-
lers så svært antændelige ålegræs. Menuen bestod af 
sort kaffe og smørrebrød. Både om morgenen, inden 

tejnerne blev røgtet, og når man kom tilbage. Om 
eftermiddagen, når orme og fisk til madding var fan-
get, stod den igen på sort kaffe og smørrebrød. Og 
når dagens arbejde var færdigt, og man samledes i 
hytten til en snak om noget, man selv havde oplevet 
eller hørt andre fortælle om, så forblev menuen den 
samme: Sort kaffe og smørrebrød.

Hummerne blev fragtet på gåben til Vesterø 
Havn og solgt, fortrinsvis til Vendsyssel Fiskeexport 
i Frederikshavn. Prisen havde fiskeren ingen indfly-
delse på, man fik det firmaet ville betale, men det var 
nu heller ingen ringe sum; én mand kunne fra juni til 
september tjene henved 125 kr., slet ikke nogen dårlig 
fortjeneste i 1910’erne, heller ikke efter den sorte kaffe 
og smørrebrødet var trukket fra regnskabet.

Efter hummerfiskeriet
I dag er der af de oprindelige ca. 10 hytter kun 2 

1 

2  H. Grüner Nielsen: Læsøfolk I Gamle Dage s. 129-130

Hummerhytte med lille vindue ud mod havet. Foto: Læsø Museum
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Simon Kyhn-Madsen er 38 år og museumsleder ved Læsø Museum 
siden 1. april 2013. Er uddannet historiker og middelalderarkæolog fra 
Århus Universitet. Har en fortid som museumsinspektør på Hillerød 
Museum, Gammel Estrup Herregårdsmuseet og Østjyllands Museum.

 tilbage. Den østlige ejedes tidligere af 3 søskende, 
med hvem Læsø Museum havde en brugsaftale og 
således i samarbejde med Naturstyrelsen formid-
lede hummerfiskeriet dér. I dag ejes denne bygning 
af  Naturstyrelsen. Hytten mod vest overtog Peter 
A. Jensen brugsretten til i 1967 efter den tidligere 
ejer Hans Pedersen. Hans Pedersen var dermed den 
sidste, der brugte hytten til sit oprindelige formål, 
nemlig som overnatningssted i forbindelse med sort-
hummerfiskeriet fra Horneks Odde. I tiden frem til 
Peter A. Jensens overtagelse af hytten var fiskeriet på 
Læsø for størstedelens vedkommende flyttet andet-
steds hen og hytten er derfor fortrinsvis blevet benyt-
tet som udflugtsmål frem til sommeren 2014, hvor 
Læsø Museum overtog brugsretten til hytten. Brugs-
retten til hytten har imidlertid ikke altid været en gi-
ven sag. Tidligere ejere af matrikel nummer 207f har 
forsøgt at ophæve den hævdvundne brugsret til hyt-
ten, senest i 1988, hvor Nordjyllands Statsskovdistrikt 
overtog matriklen og forsøgte at begrænse brugsret-
ten eller ligefrem at betinge en ny-forhandlet brugsret 
med en afgift. Det blev der heldigvis ikke noget ud 
af, eftersom Peter A. Jensen ved hjælp af flere vid-
ner kunne dokumentere overdragelsen af brugsretten 
til hytten fra Hans Pedersen tilbage i 1967. I dag er 
forholdene mere fredelige, og samarbejdet mellem 
Naturstyrelsens repræsentanter og Læsø  Museum om 
bevarelse af hummerhytterne og naturen på Horneks 
Odde forløber gnidningsløst.  

Ældre hummerhytte med skorsten. 
Foto: Læsø Museum
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Siden nordmanden og birkedommer på Læsø, Lars 
Hess Bing, i 1802 omtalte en kanonstilling ved Store 
Dal, og siden læsøboerne under og efter Englandskri-
gene (1801-1807) forsøgte at få fat i kanoner fra stran-
dede eller erobrede engelske krigsskibe m.m., har der 
ikke været så megen tvivl om, at der engang fandtes 
en eller flere kanonstillinger på Læsø. En kandidat til 
en mulig kanonstilling vendt mod ’engelskmanden’ 
er det velkendte anlæg ved Store Dal. Beliggenheden 
er lige over den gamle 8 meter høje kystklint og ca. 
100 meter øst for enden af slugten (Store Dal), der 
fører ned til stranden (Figur 1). 

Der hersker imidlertid megen tvivl om kanonstil-
lingens alder og nogen forvirring om anlæggets re-
lation til Treklit, der også nævnes i forbindelse med 
kanonstillingen, men som ligger ca. en kilometer 
længere mod vest. Med Kurt Dahls artikel i forrige 
udgave af årsskriftet fra Læsø Museum og Museums-
foreningen for Læsø blev i hvert fald min forvirring 
større, idet Kurt Dahl søgte at vise, at der kunne være 
tale om en grusgrav.

Hvordan ser kanonstillingen ud?
I 2006 fik vi et meget nøjagtigt højdekort over hele 
Danmark, Danmarks Højdemodel, og dermed også 

Jens Morten Hansen

Kanonstillingen ved Store Dal 
sandsynligvis fra Karl Gustav-krigene (1657-60)

et gedigent grundlag for at analysere Læsøs terræn-
mæssige detaljer. Danmarks Højdemodel afløser de 
hidtidige generalstabskort og geodætiske korts kurve-
planer og er fremstillet på basis af en meget finmasket 
laser-scanning af hele landets overflade fra fly. Med 
de hidtidige kort har man kun kunnet få højdekurver 
for hver 5 fod (generalstabskortene) eller noget rin-
gere for hver 2.5 meter (nyere geodætiske kort). Med 
Danmarks Højdemodel er man nu i stand til at an-
give terrænhøjderne med en global præcision, der er 
bedre end 6 centimeter for hver 3 kvadratmeter. Er 
man interesseret i helt lokale terrænhøjder indenfor 
et område af kanonstillingens størrelse, kan højdefor-
skellene angives med en præcision på ca. 1 centimeter 
for hver 3 kvadratmeter. Et kæmpestort fremskridt 
for at foretage præcise terrænanalyser. 

Med dette nye værktøj installeret i computeren 
gav jeg mig til at undersøge, hvad der kunne være op 
og ned på idéen om, at anlægget ved Store Dal skulle 
være en gammel grusgrav. En opmåling af terrænnets 
overflade viste, at der ikke er fjernet målbare mængder 
af materiale fra stedet, men at terrænnet derimod er 
forhøjet. Hvis der havde været tale om grusgravning, 
ville materiale være fjernet fra stedet, og en eventuel 
grusgravs nuværende terrænoverflade ville have ligget 
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under det omgivende terræn.  Af Figur 2 ses, at dette 
ikke er tilfældet.

Der er med andre ord ikke så meget at være i tvivl 
om mht. anlæggets eksistens: Der findes på stedet et 
symmetrisk, menneskeskabt anlæg (Figur 2). Anlæg-
get består af tre volde, der er godt 1 m højere end 
det omgivende terræn. Bag de tre volde findes paral-
lelle grøfter og rygge, der forløber omtrent vinkelret 
på områdets strandvolde. Det hele er noget udvisket 
af både pålejret flyvesand og af vindskår i voldene, 
men både voldene, grøfterne og ryggene bag dem er 
ganske tydelige. 

Målt fra dets ydre afgrænsning er anlægget ca. 50 
meter bredt, mens længden er mere ubestemmelig (70-
100 meter), afhængig af, hvordan man tolker den lille 
bakke og en lille klit mellem bastionen og havet. Tre 
på hinanden vinkelrette volde afgrænser imidlertid 
anlægget ganske tydeligt mod VSV, SSØ og ØNØ. 
Derimod er der ikke nogen vold ud mod havet, dvs. 
parallelt med SSØ-volden eller vinkelret på VSV- og 
ØNØ-voldene. Dertil kommer på hvert af de to syd-
lige hjørner cirkulære volde (hjørnebastioner) med en 
ydre diameter på ca. 20 meter og indre fordybninger 
på hhv. 1.2 meter under ringvolden på SV-hjørnet og 
0.9 meter under ringvolden på SØ-hjørnet. 

Ud mod havet findes der ca. 100 meter NNV for 
den SV-lige ringvold en lille bakke, der ikke har form 
som en klit, men karakter af at være menneskeskabt. 
Umiddelbart NØ for denne ca. 1.6 m høje nogenlun-
de cirkulære bakke findes desuden en lille langstrakt 
klit, der næppe har noget med anlægget at gøre.

Bastion til angreb eller forsvar?
Den for mig at se mest interessante tolkning af an-
lægget findes i ’Kulturmiljøer på Læsø’ (2001), der 
er foretaget af Læsø Museum for Nordjyllands Amt. 
I forbindelse med pilotprojekterne til det kuldsej-

Figur 1: Udsnit af ’Danmarks Højdemodel’, områ-
det ved Store Dal. Den hvide figur viser kanonstil-
lingens omrids, orientering og placering i forhold til 
slugten (Store Dal), den 8 meter høje gamle kyst-
klint, det lavtliggende klitområde mellem klinten 
og den nuværende strandbred. Farverne angiver 
højdeforholdene. 
Blåt:     7-9 m over havet. 
Brunt:  5-7 m over havet. 
Gult:    2-5 m over havet. 
Gråt:    0-2 m over havet. 
Turkis: Havoverfladen. 
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lede projekt ’Marin Nationalpark Læsø’ lægger Ma-
rie Dam Mortensøn og Nanna Folke Olsen vægt på 
Læsø Museums undersøgelse af kanonstillingen. I 
deres rapport fra 2005, ’Kulturhistoriske værdier på 
Læsø’, citerer de museets rapport og skriver:

”Kanonstillingen er i sin opbygning ukarakteristisk  
for sin tid, idet anlægget har en tydelig opbygning med 
to rundinger bagtil og dermed er lukket ind mod land”. 

Almindeligvis antager man, at anlægget er en for-
svarsstilling fra Englandskrigenes tid, men kanoner-
ne har i så fald peget den forkerte vej, og det undrer 
naturligvis i tidligere undersøgelser og to ovennævnte 
forfattere. Kanonerne har givetvis stået i de to ring-
volde (dvs. i de to hjørnebastioner) og har derfor pe-
get ind mod land og ikke ud mod havet, således som 
kystbatterierne fra Englandskrigenes tid gør.  Det får 
rimeligvis Læsø Museums rapport og de to forfattere 
til at foreslå, at kanonstillingen kunne være af endnu 
ældre dato:

”Grundplanen i anlægget kan muligvis være af æl
dre dato, da anlægget i sin udformning ikke er karakte
ristisk for kanonstillinger fra Englandskrigen”.

Under alle omstændigheder kan man på baggrund af 
anlæggets form, orientering, symmetri og placering 
(Figur 1 og 2) fastslå, at kanonerne har peget mod 
land, og at der derfor sandsynligvis er tale om et an-
læg, der har skullet støtte en fjendtlig landgang fra 
bugten ved Store Dal. Da dette farvand tilmed er et af 
de få steder, hvor større skibe ubemærket har kunnet 
komme tæt ind under land for at landsætte tropper 
og materiel, og da anlægget synes ret primitivt, fore-
kommer det mig mest sandsynligt, at kanon stillingen 
er opført i stor hast, f.eks. i ly af mørket, så kano-

Figur 2: Detalje af Figur 1, hvor der er zoomet ind 
på kanonstillingen. Selve bastionen, dens to hjørneba-
stioner, den SSØ-vendte vold og de to volde vinkelret 
derpå ses ganske tydeligt. Et ”?” angiver placeringen 
af den lille kunstige bakke (på ca. 1,6 m), der omtales 
i teksten som en mulig senere kanonstilling eller en 
samtidig signalpost. Farverne angiver højdeforhol-
dene, dvs. af plateauet i 7-9 meters højde indenfor 
den gamle kystklint: Hvidt højest, derunder blålige 
nuancer, derunder mørkebrune nuancer og lysebrunt 
som de laveste terrænhøjder. Sorte linjer er højdekur-
ver, der angiver den nærmere terrænhøjde med 20 
centimeter intervaller.   
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nerne har kunnet være skydeklare, inden læsøboerne 
opdagede, hvad der var på færde. Landsætningen af 
tropper og materiel har derpå kunnet foregå under 
kanonstillingens beskyttelse, uden at landsætningen 
kunne beskydes af læsøboerne fra kanten af den gam-
le klint. Forklaring følger nedenfor.

Ved hjælp af Danmarks Højdemodel har jeg un-
dersøgt terræn- og udsigtsforholdene fra den førom-
talte lille 1.6 m høje bakke 1) mod nord ned mod 
stranden og 2) mod vest ned mod slugten (Store Dal). 
Ved at bruge højdemodellen i stedet for at bestige 
bakken kan computeren ’rense’ udsigten for den nu-
værende træbevoksning vest for anlægget, i stedet for 
at jeg skulle drage i felten med en motorsav. Undersø-
gelsen viser, at man fra toppen af den lille bakke har 
haft frit udsyn og dermed også frit skud mod både 
skibe i bugten og landsatte tropper, der måtte søge op 
gennem slugten. 

Med andre ord kan den lille bakke have tjent 
både fjendtlige og forsvarsmæssige formål: Fjendtlige 
formål, hvis bakken har tjent som signalpost til, om 
der var fri bane. Forsvarsmæssige formål, hvis bakken 
(evt. senere) har været bestykket med en kanon, der 
herfra kunne beskyde både landsatte tropper på vej 
op gennem slugten og fjendtlige skibe i bugten. 

Da der næppe kan være tvivl om, at selve bastio-
nens konstruktion er af fjendtlig karakter, vil en for-
klaring på den lille bakke bero på, om den er lavet 
samtidig med eller senere end bastionen: Hvis den er 
lavet samtidig med bastionen, har den sandsynligvis 
tjent som signalpost til fjendtlige skibe og tropper på 
stranden, der skulle op gennem slugten. Hvis den er 
lavet senere, kan den have fungeret som kanonstilling 
for at kunne beskyde tropper og materiel på vej fra 
stranden op gennem slugten til plateauet 8 meter hø-
jere oppe, ligesom den (under Englandskrigene) har 
kunnet forsvare kanonbåde, der søgte ly under Læsø. 

Sidstnævnte teori er bl.a. fremsat som en af flere mu-
ligheder af de to førnævnte forfattere. 

Hvad kan man mene om bastionens 
formål og alder?
På grund af bastionens henholdsvis mulige og umuli-
ge skyderetninger er den højst sandsynligt anlagt som 
et fjendtligt anlæg. I modsat fald ville kanonerne i de 
to hjørnebastioner og volden mellem dem have vendt 
ud mod havet. Dermed kan bastionen relateres til tre 
krige, hvor angreb på Læsø kan have været i spil: 

1. Englandskrigene (1801-1807) og de efterfølgende 
kanonbådsslag (1807-14), 

2. Torstensson-krigen (1643-45),
3. Karl Gustav-krigene (1657-60).

Englandskrigene: Når vi nu kan være nogenlunde 
sikre på, at Store Dal bastionen er opført i fjendtligt 
øjemed, må det anses for helt usandsynligt, at eng-
lænderne gjorde landgang på Læsø, uden at dette er 
blevet bemærket i de talrige skrifter om disse krige 
og de efterfølgende kanonbådsslag. Englænderne ero-
brede derimod Anholt i 1809 for at have en strategisk 
velplaceret base i Kattegat. Englænderne holdt denne 
stilling trods adskillige blodige forsøg på at genero-
bre øen under Frederik VI, hvor også mange hun-
drede krigsfanger blev taget af englænderne. Først 
efter Kielerfreden i 1814, Danmark-Norges deling og 
statsbankerotten havde englænderne ikke mere brug 
for Anholt. 

Torstensson-krigen: Det vides, at Læsø var besat af et 
kompagni danske tropper under Torstensson-krigen, 
og at soldaterne trods domkapitlets protest ’forhugge-
de’ sig på resterne af skoven for at holde varmen. Der 
foreligger mig bekendt ingen efterretninger om, at 
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svenskerne skulle have vovet at gå i lag med de allerede 
tilstedeværende danske tropper for at erobre Læsø ved 
den lejlighed. (Torstensson-krigene endte som måske 
bekendt med den forsmædelige Brømsebro fred, hvor 
Christian IV måtte afstå de to store øer Gotland og 
Øsel i Østersøen og de norske områder Jämtland og 
Härjedalen samt for 30 år det gamle danske Halland 
ikke langt fra Læsø). 

Tilbage er derfor mest sandsynligt Karl Gustav-
krigene som årsag til kanonstillingen ved Store Dal. 
Læsø vides at være blevet besat i 1658 eller 1659 af 
svenske tropper, der nedbrændte resten af skoven 
(med undtagelse af ’Lunden’, der som løvskov næp-
pe kunne afbrændes). Derudover angiver Bjarne 
Stoklund (bl.a. i et større efterladt skrift, som nu sø-
ges udgivet af Københavns Universitet), at svenskerne 
i vinteren 1658-1659 angreb, erobrede og til dels af-
brændte de Læsø-skuder, der endnu lå i Bovet og Als-
dybet, mens de fleste skuder allerede lå opankret for 
vinteren i Ålborg. (Dette skete som måske bekendt 
samtidig med, at Karl Gustavs tropper trængte op i 
Jylland fra Holsten og derfra gik over de tilfrosne bæl-
ter og belejrede København, indtil Frederik III måtte 
gå i Christian IV’s fodspor og underskrive den i for-
hold til Brømsebrofreden endnu mere forsmædelige 
Roskildefred, hvorved Norge afstod provinsen Bohus 
og Danmark afstod provinserne Halland, Skåne og 
Blekinge – formentlig for bestandig. Hermed ændre-
des Kattegats strategiske og samfærdselsmæssige be-
tydning også fra at have været et indhav omgivet på 
alle sider af Danmark-Norges dansktalende provinser 
til også at have en lang svenskejet kyststrækning med 
dansk-norsk befolkning).

Under de efterfølgende krige i 1700-tallets begyn-
delse med Sverige havde Danmark-Norge stort set sø-

herredømmet i Kattegat, navnlig mens nordmanden 
Tordenskjold var øverstkommanderende for Katte-
gat-eskadren og bl.a. opdagede og ødelagde store dele 
af den svenske flåde i Dynekilen (1716), og hvor han 
generobrede Marstrand (1719) og kort efter helt øde-
lagde den svenske flåde under søslaget ved Göteborg. 

Hvem der siden fordrev svenskerne fra Læsø er natur-
ligvis en detalje i denne århundredlange territorial-
krig mellem Danmark-Norge og Sverige, og der fore-
ligger ikke sikre beretninger om det. Af og til har jeg 
hørt fortalt, at 19 svenske lejesoldater blev slået ihjel i 
Kridemands Dal (mellem Hvide Bakker og Bansten 
Bakke), og at krigslystne svenskere ikke siden viste sig 
på Læsø. Men jeg har ikke kunnet opdrive hvornår og 
hvordan, endsige om det passer, og hvor dette rygte 
kommer fra.

Mulig konklusion
Efter min opfattelse er det mest sandsynligt, at ba-
stionen ved Store Dal er anlagt ved svenskernes kort-
varige erobring af Læsø i 1659 under den grusomste 
af alle svenske krigskonger, Karl den tiende Gustav. 
Dette er naturligvis blot en af flere plausible hypo-
teser. En underbygning eller afvisning af hypotesen 
kunne bestå i at datere det sand, som bastionen og den 
lille bakke er bygget af. Dette kan ske med den nye, 
såkaldte OSL-teknik, hvormed jeg hidtil har kun-
net datere dannelsestidspunkter for ca. 100 af Læsøs 
gamle strandlinjer. Teknikken bygger på, at man kan 
måle, hvor længe sandkorn har ligget i mørke, dvs. 
hvornår sandet sidst blev eksponeret for lys ved f.eks. 
at blive aflejret og begravet på en strandbred eller ved 
at blive gravet op og lagt et andet sted og tildækket af 
andet sand ved samme lejlighed. 
                                                  
               Omtale af forfatteren se side 25
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Står man tidligt op en sommermorgen og søger ud 
i naturen, kan man være heldig at se et eller måske 
flere rådyr i deres vidunderlige sommerdragt. Når 
solen falder på dem, gløder den rødbrune farve som 
intet andet. Fra midten eller slutningen af maj ved 
man, at i nærheden af en rå er der sandsynligvis et 
eller to lam, som hun har lagt af, og som først rører 
sig, når hun kalder. Det hænder, at man kan se en rå 
krydse en vej med de små på deres tændstikben og 
hvide pletter i hårlaget, en utrolig fin camouflage, når 
de ligger i højt græs.

For jægere er bukkejagten fra midten af maj til 
midten af juli noget ganske særligt. Flere jægere kan 
fortælle, at i de første år efter jagttegnets erhvervelse 
er man ivrig efter at få trofæet. Med alderen og er-
faringen ligger glæden hos mange nok så meget i at 
opleve rådyrene i deres færden i naturen.

Hvad sikkert de færreste ved er, at rådyrenes historie 
på Læsø er relativ kort, godt 60 år. Læsø-Posten brag-
te 24. maj 1995 et interview med Johnny Strøm, hvor 
han fortæller, hvordan de første tre rådyr kom til øen. 
”De blev sat ud 11. februar 1954. Det var fire Jerup-
brødre: Christoffer, Poul, Christian og Birger, som 
efter aftale med den daværende plantør købte dyrene. 
De to råer og en buk kom fra et gods på Sjælland og 

kostede 700 kr. Dyrene blev fragtet hertil i trækasser. 
Én af råerne døde under transporten, og bukken gik 
senere på året til, da den sad fast i et pigtrådshegn. 
Dyrene blev sat ud i et område omkring vandværket.
De to døde dyr blev året efter erstattet af nye, som 
kostede 441 kr.

Johnny Strøm og Anette Agerboe da Rosa

Rådyrene på Læsø

En buk helt tæt på. Foto: Solveig Hansen
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Mange glæder sig over at iagttage disse dyr i naturen. 
Ind imellem blusser diskussionen op om, at der sky-
des for mange.  Jagt går ud på at få et dyr med hjem. 
Hvad der er svært at forholde sig til er, at dyrene mister 
livet, fordi de sidder fast i et gammelt pigtrådshegn, 
så opfordringen lyder: Fjern disse hegn!” Mange rå-
dyr ender som ofre for trafikken. Det siges, at især 
ved overgangen til sommertid har dyrene svært ved at 
vænne sig til øget trafik på andre tidspunkter. Når en 
rå mister livet på denne måde, vil det i de allerfleste 
tilfælde også betyde døden for de lam, hun har lagt af 
et sted. Der er dog gode historier at fortælle: Johnny 
Strøm fandt en trafikdræbt rå ved landevejen. Til alt 
held havde han sin hund med i bilen, og da han kun-
ne se på patterne, at råen måtte have lam et sted, lod 
han hunden afsøge de nærmeste omgivelser. Herved 
fandt han et lam, som lå og trykkede. Han tog det 
med hjem, hvor det blev flasket op. Da lammet blev 
stort nok, fik det mulighed for at forlade huset. Det 
vendte imidlertid tilbage og er stadigvæk et ”familie-
medlem”, der giver mange morsomme øjeblikke.

Landmænd på Læsø var en overgang i oprør: No-
gen havde set rådyr i en roekule i Bangsbo. Der blev 
indkaldt til møde på Konditoriet i Byrum, og sagen 
blev drøftet. Landmændene var bange for at få deres 
afgrøder ødelagt af rådyr. I dag findes de over hele 
øen – selv Hornfiskrøn har de fundet vej til, ligesom 
de færdes på de øvrige rønner. Der er blevet talt om, 
at de visse steder på øen står for tæt, så de er i fare for 
at blive angrebet af parasitter.

Johnny Strøm. Født 1951 i ”Lorensberg” 
Byrum. Arbejdede 6 år ved Christoffer 
Jerups Tømmerhandel, derefter ansat ved 
Gert Clausens Maskinstation. Har arbej-
det med og på færgen i 37 år.

Johnny Strøm med en efterkommere af de 
første udsatte dyr fra 1954. Foto: privat eje

Kvitteringen for de første rådyr der kom til Læsø
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Denne artikel vil ved hjælp af forskellige kilder, dog 
fortrinsvis skøde- og panteprotokoller, kaste lys over, 
hvem der har ejet og boet i Hedvigs hus, som er et af 
de få huse på Læsø, der har bevaret sit tangtag. Huset 
blev købt af Læsø Museum d. 8. august 1994 med 
henblik på restaurering og bevaring for eftertiden.

I dag hedder huset Hedvigs Hus. Tidligere har 
der været hæftet andre navne derpå, alt efter hvem 
der har ejet det eller boet deri. For at undgå misfor-
ståelser har jeg valgt at kalde det ”Huset” hele vejen 
igennem denne artikel.

Artiklen indledes med et historisk tilbageblik på 
Hals sogn, hvor Huset er blevet en slags eksponent for 
den udvikling, der skete i sognet fra den sidste fjerde-
del af 1700-tallet og frem. Efterfølgende beskriver jeg 
Huset, fra det blev bygget i 1825 frem til ca. 1950. 
Grunden til, at jeg har valgt at stoppe ved 1950, er, 
at der i dag findes personer, der er mere kvalificeret 
til at fortælle Husets nyere historie. Der er personer, 
der har boet i Huset, kommet i Huset eller har kendt 
dem, der har boet deri.

Hals sogns historie
I middelalderen var der stor aktivitet på Læsø i for-
bindelse med saltsydningen, hvortil der krævedes 

Kurt Dahl

Hedvigs hus 
- et historisk rids

store mængder træ. Træ til at bygge saltsydehytter, 
og træ til at brænde under saltkedlerne. Efterhånden 
var der blevet fældet så meget træ på øen, at jorden 
blev efterladt bar, og på den måde blev der åbnet for 
sandfygning. En af de mere alvorlige følger ved denne 
sandfygning var, at Hals sogn stort set blev dækket 
med sand. Flere og flere indbyggere flyttede, da det 
ikke var muligt at dyrke jorden, og vejforholdene led 
også derunder. Sognet mistede sin kirke, da der kun 
var få tilbage til at betale kirkeskatten. Men heldigvis 
aftog sandflugten, og der begyndte atter at vise sig 
muligheder for at flytte tilbage til sognet. 

Tilbageflytningen  startede i den sidste fjerdedel 
af 1700 tallet. Det ses af et dokument fra Rentekam-
meret til den daværende landfoged på Læsø. Doku-
mentet findes i dag på Landsarkivet i Viborg. I doku-
mentet står der blandt andet:

1. Enhver som vil af de tilforn sandfugne, men enten 
nu eller herefter med Græsbond tilvoxede Jorder optage 
nogen Plads til Beboelse og Brug bør derpaa erhverve 
Lovlig udviisnings Brev af Grund Eyerne, eller deres 
Befuldmægtiget, Landfogden, i hvilket udviis nings 
Brev Pladsens Størrelse og Indhold af Qvadrat allen 
bør beskrives og Landfogden være forbunden uden 
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 Betaling i tvende Mænds overværelse, at udviise og af
pæle; samt derover en Forretning at forfatte, som Amt
manden tilstilles, for samme her til Kammeret at ind
sende. – Udi denne Forretning maatte tillige indføres 
de Vilkaar, som indgaaes af den til Pladsens Indtagen
de, sig anmældende, og maae i øvrigt ved udviisningen 
paasees, at det ikke skeer paa saadanne Steder, hvorved 
nye Sandflugt kunde foraarsages.

2. De til hvilke saadanne Pladser blive udviiste bør 
tilforbindes inden et Aars Forløb, at have bebygget og 
indhægnet den udviiste Jord ved Dige eller Grøft; Og 
skulle Grunden være af den Beskaffenhed, at ingen 
Grøfft deraf til Varighed kand opkastes, drager Land
fogeden Omsorg for, at de til Indhægningen udfordren
de Tørv, vorder den nye Beboere andenstæds udviist, 
hvor det, uden at foraarsage enten nye Sandflugt, eller 
Skade paa anden Goed Jord, best kan Lade sig giøre.

3. Forsømmer den, som Pladsen er udviist, at bebyg
ge og indhægne samme inden foreskrevne Tiid; maae 
Pladsen overlades til en Anden uden Prætention af den 
første, som dertil en Gienpart af udviisnings Brevet sig 
maae Reversere.

Der blev lavet et udvisningsbrev til de nye besiddere 
af de sandfugne jorder. Men de fik intet skøde eller 
andet adkomstdokument derpå, og det er i dag en 
stor hjælp til at identificere de huse og gårde, der på 
den måde og på den tid blev etableret i Hals sogn. 
I Læsø Birks skøde- og panteprotokoller findes an-
mærkninger om manglende adkomst til givne ejen-
domme. Et par eksempler på anmærkning følger her: 
”Anmærket, at Sælgeren paa indbemelte ingen tinglÿst 
Adkomst har” og ”Debitors Skjøde paa det indbemeldte 
Pant har Anmærkning om at der for den foregaaende 
Eier af Huset, intet Adkomst findes læst”.

Lignende anmærkninger findes også på senere skøder 
i forbindelse med køb og salg af Huset.

Ole Christian Østerby
Husets første Ejer og bygmester var Ole Christian 
Østerby som han kaldtes. (Hans rigtige navn var 
Ole Christian Stephansen). Han ejede et andet hus i 
Østerby, inden han byggede Huset, men dette hus 
mistede han grundet en stor gæld. Huset blev solgt på 
auktion, og Ole Christian måtte i gang med at bygge 
et nyt for at få tag over hovedet til sig og sin familie. 
På den måde startede historien om Huset. 

Oplysningerne om Husets opførelse findes i det lå-
nedokument, som Ole Christian Østerby blev nødt 
til at udfærdige: 

Aar 1825 den 21de November blev Læsøe Birketingsret 
sat og holdet, da nedenstaaende Panteforskrivelse blev 
tinglæst. 

Jeg Underskrevne Ole Christian Østerbÿe tilstaaer 
og hermed giør vitterligt, at ieg retmæssig Gield skÿldig 
er til Strandingscommissionair Lars Søren Smith fra 
Langstrædegaard herpaa Læsøe den Summa 45 rbd. 
Sedler, hvoraf ieg lover og forbinder mig til at svare 
lovlig Rente 4 pCto som erlægges til hvert Aars 11te 
December til velbemeldte min Creditor, saa og Capi
talen beskrevne fem og fÿrgetÿve Rigsbankdaler Sedler 
at tilbagebetale efter et fierding Aars Opsigelse fra en af 
Siderne. Til Sikkerhed for Capital og Renter pantsæt
ter ieg herved med første Prioritets Panterettighed det 
af mig dette Efteraar opførte Huus 5 Fag i Østerbÿe 
under Hals Sogn, med den dertil lagte umatriculerede 
Eiendom, saaledes som den er eller i Tiden forbedret 
bliver samt den paa samme voxende Afgrøde, det Aar 
Capitalen Løskÿndiges eller udbetales. Videre pant
sætter ieg med samme Prioritets Ret min Biergelod og 
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forventende Fortienester ved indfaldende Strandinger 
herved Øen, som han bemÿndiges herved til at mod
tage og oppebære og afgaaer saaledes paa foreskrevne 
Capital, dog har han lovet mig Andeel deraf til min 
og families Understøttelse og holdning, i Forhold til 
Indtægten. Hvilket Pant skal saaledes som meldt, tiene 
velbemeldte min Creditor hr. Smith og Arvinger, eller 
hvem anden denne min Panteforskrivning med lovlig 
Adkomst ihændehaver, indtil fornævnte 45 Rbd. med 
Renter og Omkostninger skadesløs i en hver Henseende, 
Opsigelsen indbefattet, af mig eller mine Arvinger ere 
udbetalte. Dets til Stadfæstelse under min Haand og 
Segl, og derhos til Vitterlighed formaaet overværende 
2de Mænd med mig at underskrive. Læsøe den 14de 
November 1825, Ole Christian Østerbÿe (L:S) Som 
Vitterligheds Vidner underskriver Bernt Madsen, 
Mads Berntsen. Tinglÿst inden Læsøe Birketing den 
21de November 1825, i Justits Protocollen extraheret, 
og i Pantebogen paa Fol. 173 ordlÿdende indført, teste 
Berbom.   

Vi skal nu frem til 1833, før vi finder det næste inte-
ressante dokument, som er en obligation, der viser, 
at Ole Christian Østerby har optaget et lån i Huset 
på 50 rbd. Sølv. En del af pengene er gået til gammel 
gæld, og den anden del af pengene må være gået til 
en udvidelse af Huset. Det ses nemlig af panteobliga-
tionen, at Huset nu er på 9 fag. Da det blev bygget i 
1825, var det blot på 5 fag.

Her følger obligationen:
Jeg underskrevne Ole Christian Østerbÿe, boende i 
Østerbÿe paa Læsøe, tilstaaer herved at være udi ret
mæssig Gjeld skÿldig til Strandingscommissionair og 
Kjøbmand Axelsen ibid. den Summa 50 rbd. Sølv, 
som jeg herved forbinder mig at tilbagebetale efter et 
Fjerdingaars Opsigelse og imidlertid saalænge Capi

talen hos mig er henstaaende, forrenter den med fire 
Procent aarlig, der forfalder hvert Aars 11te Dcbr. og 
erlægges i Creditors Bopæl. Til Sikkerhed for denne 
mig laante Capital halvtredsindstÿve Rigsbankdaler 
Sølv med Renter og muelige foraarsagende Omkost
ninger, Opsigelsen indbefattet, pantsætter jeg herved 
med første Prioritets Panteret, det af mig paaboende 
i Aaret 1825 opførte Huus, beliggende her i Østerbÿe, 
og er bestaaende af 9 Fag, som i Brandkassen er for
sikret for 430 rbd. Sølv, med tilliggende Eiendom, der 
ei endnu er ansat i Hartkorn; og skal dette Huus med 
Eiendom, i den Stand det nu er og herefter forbedret 
bliver, tjene benævnte min Creditor, eller enhver an
den retmæssig Eier af denne Pante Obligation til god 
Sikkerhed indtil Capitalen, Renter og Omkostninger i 
et og alt skadesløs er tilbagebetalt og godtgjort. Denne 
Panteobligation udstædes herved under mit Navn og 
Segl i Nærværelse af 2de Vitterlighedsvidner, nemlig 
Poul Smith og Peder Degn, begge her af Østerbÿe. 
Østerbÿe paa Læsøe den 21 Febr. 1833, Ole Christian 
Østerbÿe /:med paaholden Pen:/ (L:S) Nærværende til 
Vitterlighed, Poul Smith (L:S) Peder Degn (L:S) Læst 
inden Læsøe Birketing den 25 Febr. 1833 og proto
colleret folio 344; hvorhos bemærkes at Debitor ikke 
findes at have tinglæst Adkomst paa det Pantsatte, 
C.M.R. Ørum.

(Bemærk notitsen om den manglende adkomst, hvis 
betydning er forklaret tidligere i artiklen).

I 1835 indfriede Ole Christian sin resterende 
gæld i forbindelse med salg af huset. 

Peder Terben Jørgensen
Husets næste ejer hed Peder Terben Jørgensen, som 
det ses af det skøde der blev udfærdiget da Ole 
 Christian Østerby solgte Huset. – Skødet følger her:
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Ældre billede af Hedvigs hus. Inden muren rundt møddingen blev fjernet. Foto: Læsø Museum
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Jeg underskrevne Ole Christian Østerbÿe, boende i 
Østerbÿe paa Læsø, tilstaaer og herved vitterliggjør, at 
jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg nu herved bortsæl
ger, skjøder og afhænder til Baadskipper Peder Terben 
Jørgensen ibid., det mig tilhørende Huus, beliggende 
her i Bÿen, og som af mig er opbÿgt paa de øde og sand
fugne Jorder udi Hals Sogn, bestaaende af 9 Fag, der i 
Landets almindelige Brandkasse er forsikret, og hvortil 
hører et Stÿkke Jordsmon, der dog ei endnu har været 
saa længe udviist, at det er matriculeret, alt for den 
accorderede Kjøbesum 100 rbd. Sølv. Og da jeg for be
meldte Kjøbesumma Et Hundrede Rigsbankdaler Sølv 
har faaet behørig Rigtighed, saa fraskriver jeg mig her
ved al Ret og Rettighed jeg som Eier hidtil har haft til 
bemt. Huus med Eiendom, og overdrager samme i en
hver Henseende til Kjøberen ovennævnte Peder Terben 
Jørgensen, og Arvinger, som deraf fra nu af skal være 
ret Eier, og deraf maa gjøre sig saa nÿttig og gavnlig, 
som en ret Eier bedst veed og kan paa lovlig Maade. I 
Huset forbeholder jeg mig og Familie Beboelse til 1st 
Mai 1836, og det da ved samme værende Gjødskning, 
den nedlagde Sæd og alle muur og nagelfaste Dele, 
hvorfore jeg har faaet Vederlag efter Overenskomst, 
følger med, uden Paatale af mig eller Arvinger i navn
lige Maader, hvorhos bemærkes, at det ingenlunde er 
ved dette, Skjøde, Rettigheder til disse Dele overdrages. 
Dette Skjøde udstædes herved under mit Navn og Segl, 
i Nærværelse af 2de Vitterlighedsvidner. Østerbÿe paa 
Læsøe den 17de April 1835, Ole Christian Østerbÿ med 
paaholdt Pen (L:S) Som Overværende til Vitterlighed, 
P.C. Axelsen (L:S) Pouel Smith (L:S) Forevist Brand
directeuren paa Læsø d. 21. April 1835, og er den nÿe 
Eier tilført Forsikringsprotocollen p. 258, Krogstad. 
Fra Skattevæsenets Side er intet til Hinder for dette 
Skjødes Tinglæsning. Klitgaard d. 28 April 1835, S. 
Gjern. Til Fattigkassen erlagt 8 sk. Bÿr. Præstegrd. paa 
Læsøe d. 27 April 1835, Jantzen. I 1/2 pC. Afgift er 

betalt 3 mk. Sølv ved 3 mk. 2 sk. Repstvr., C.M.R. 
Ørum. Læst paa Læsø Birketing den 27de April 1835 
og protocolleret Folio 434 og 435. 
Anmærkning: Der findes intet Adkomst læst for Sælge
ren, enten paa det ved nærværende Skjøde afhændede 
Huus eller Jord, C.M.R. Ørum. 
At der om den Handel, der er sluttet imellem Under
tegnede i Henhold til Skjøde af Dags Dato, hvorved 
jeg Ole Christian har overdraget mit Huus til Peder 
Terben Jørgensen for 100 rbd. Sølv, ingen Kjøbecon
tract har været oprettet, men allene mundtlig Aftale, 
tilstaaes herved med vor Underskrift under Tilbud 
af Eed. Østerbÿ paa Læsøe den 17de April 1835. Som 
Sælger, Ole Christian Østerbÿ med paaholdt Pen. Som 
Kjøber P.T. Jørgensen.

Peder Terben Jørgensen var tilsyneladende ikke i 
stand til selv at betale Huset og måtte derfor låne 
pengene, hvilket ses af følgende panteobligation. Det 
skal bemærkes, at der nu er hæftet et stednummer på 
Huset ”325”.Dette nummer kan efterfølgende bruges 
til at følge Huset i diverse arkivalier. I 1844 blev disse 
stednumre afløst af matrikelnummersystemet, som vi 
kender i dag:

“RN 325” Jeg underskrevne Peder Terben Jørgensen af 
Østerbÿe paa Læsøe tilstaaer herved at være udi ret
mæssig Gield bleven skÿldig til Strandingscommissio
nair og Kjøbmand Axelsen ibid. dem Summa 100 rbd. 
Sedler, som tilbagebetales efter et Fjerdingaars foregaa
ende Opsigelse og forrentes med Fire Procent pro anno 
til enhver 11te Dec. Til Sikkerhed for disse mig laante 
Et Hundrede Rigsbankdaler Sædler pantsætter jeg her
ved med første Prioritets Panteret det mig efter Skjøde 
af Dags Dato tilhørende Huus her i Bÿen, bestaaende 
af 9 Fag , der i Brandkassen er forsikret, med tillig
gende Eiendom som ei endnu er bleven matriculeret, 
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og skal dette Pant gives til god Sikkerhed indtil Capi
talen, Renter og Omkostninger skadesløst er tilbagebe
talt og godtgjort. Denne Panteobligation har jeg selv 
egenhændig underskrevet og forseglet i Nærværelse af 
2de Vitterlighedsvidner. Østerbÿe paa Læsøe den 17de 
April 1835, P.T. Jørgensen (L:S) Som overværende til 
Vitterlighed, Pouel Smith (L:S) Ole Christian Østerbÿ 
med ført Pen (L:S) Læst paa Læsø Birketing den 27de 
April 1835 og protocolleret Folio 435. 
Anmærkning: For Udstæderen af Debitors Skjøde 
m.m. det ved nærværende Obligation Pantsatte findes 
intet Adkomst, C.M.R. Ørum.

I 1848 ses følgende om brændevinsbrænding at være 
sket på Læsø, hvilket efter tidens skik tilsyneladende 
havde betydning for husenes værdi:

Efter et fra det Kongelige Generaltoldkammer og 
Commerce Collegium under d. 29. Juli d.A. indgaaet 
Forslag til Indbyggerne paa Læsø, om at ophæve den 
dem ved allerhøjeste Resolution af 28de Marts 1738 
fra ældre Tider tilkommende Frihed til at brænde 
Brændeviin til eget Brug, uden deraf at svare Afgivt, 
imod en Godtgjørelse af 15 Rd. pr. Tønde Hartkorn en 
Gang for alle, hvilken Godtgjørelse for heele Øen vil 
udgiøre circa 4335 Rd. – har Sogneforstanderskabet 
hersteds ved Tillysning ved Byrum og Westerøe Kirke 
afvigte 10de denne opfordret Beboerne til at møde paa 
Tingstuen i Dag, for at afgive deres Beslutning for eller 
imod Forslaget. 

Ovennævnte det Kongelige Generaltoldkammer og 
Kommerse Kollegii Forslag, der gjennem Amtet un
der d. 3 f. M., er tilstillet Politimesteren hersteds og af 
denne under den 1st d. M. meddelt Sogneforstander
skabet til Betænkning, er os i Sogneforstanderskabets 
Overværelse af Formanden lydelig forelæst og forklaret, 

hvorefter undertegnede Beboere af Læsø have erklæret 
sig saaledes:
A. For at bibeholde Brændeviins Friheden, og
B. For at hæve Brændeviins friheden imod den tilbudte 
Godtgjørelse.

Der var et stort flertal, der ønskede at bibeholde 
brændevinsfriheden. For Østerbys vedkommende er 
argumenterne for at bevare friheden samlet i efter-
følgende dokument, hvor Peder Terben Jørgensen er 
medunderskriver.

Ifølge Opfordring af Øens Sogneforstanderskab om at 
afgive speciel Erklæring over hvorvidt vi, som Hart
kornseiere paa Læsøe ønsker: enten at beholde den 
os fra ældre Tider allernaadigst tilstaaede Frihed at 
brænde Brændeviin til eget Forbrug; eller derpaa at re
noncere imod en Godtgjørelse af 1 Rd. pr. Tønde Hart
korn aarlig, eller 15 Rd, pr. Td. Hartkorn en Gang 
for Alle; afgiver vi undertegnede Beboere i Østerbye, 
efter omhyggelig Overveielse af Omstændighederne 
den Erklæring at, i hvorvel ovenmt. Frihed ikkuns af 
os heri Byen, med Undtagelse af een Mand afbenyttes 
i saare ringe omfang, ønsker vi dog at beholde denne 
nedarvede Frihed, der stædse har været anseedt som 
en Frihed for Enhver der paa en fornuftig Maade vil 
afbenytte samme, ja endog i den Grad at vi antager 
vore Ejendomme ville tabe betydeligt i deres Værdie 
om samme blev os berøvet. – Vi beder derfore at vor 
Landsfaderlige Regjæring allernaadigst lader os behol
de denne gamle Frihed ubeskaaret, saameget mere Som 
Sagen i sig selv, er aldeles ubetydelig for hele Staten 
men dog af os, og vi formene tillige af størstedelen af 
Øens øvrige Hartkornsejere, ansees, i Forening med vor 
Ligeledes fra ældre Tider tilstaaede Handels og Mølle 
Friheder, at kan betragtes som et Slags Vederlag for de 
mangehaande Tab og Afsavn vi, maae lide som Følge 
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Hedvigs Hus, vinter. Foto: Morten Pihler
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af Øens afsondrede Beliggenhed.  Østerby paa Læsø 
den 12te Septb. 1848, ærbødigst (blandt mange andre) 
P.T. Jørgensen

Interessant er det at læse i dokumentet, at beboerne 
mener, at deres ejendomme, og dermed også Huset, 
vil falde i værdi, såfremt friheden til at brænde bræn-
devin bortfalder. 

Den. 5. maj 1862 solgte Peder Terben Jørgensen 
Huset til sin mellemste søn Lars Bjørn Pedersen, som 
dermed blev den næste ejer i rækken.

Lars Bjørn Pedersen
Her følger skødet, der samtidig er en aftægtskontrakt 
for Peder Terben Jørgensen.
 
Jeg undskr. Peder Terben Jørgensen af Østerby paa 
Læsø, skjøder herved og overdrager fra mig og mine 
andre Arvinger til min Søn Lars Bjørn Pedersen efter
nævnte mig i bemeldte Østerby tilhørende Eiendomme, 
nemlig a) Huset No 325 med Bygninger og Jorder af 
Htk. 1 Fkr.  b) Huset No 305 Lit. B med Bygning 
og Jord af Do. 1 ¾ Alb. dog med den Indskrænkning 
herefter gjøres. C) den mig ved Arvefæstebrev af 6 
Mai 1855 tilsagte Ret for 50 Aar  fra 1st Mai s. A. til 
Hedelodden nordenfor Østerby til Gaarden No 233 i 
Hals Sogn, og d) den mig tilhørende Besætning, Ind og 
Udboe samt andet Løsøre ligeledes med de Indskrænk
ninger og Undtagelser herefter gjøres, og i øvrigt paa 
følgende Vilkaar. Saalænge jeg lever er Kjøberen og ef
terkommende Eiere pligtige at yde mig forsvarlig og al 
fornøden Underholdning og Pleie; men skulde jeg ikke 
finde mig tilfreds med saaledes at leve og nyde mit Op
hold i Forening med Eieren, skal denne være pligtig at 
indrette for mig et passende og forsvarligt Værelse med 
Kakkelovn og tilhørende Ildsted, ligesom Loftsrummet 
over Aftægtsleiligheden forbeholdes mig, saavelsom fri 

og ubehindret Adgang i Gaarden og til Brønden. Som 
Aftægt leveres mig i dette Tilfælde med Halvdelen til 
hvert Aars 1st Mai og 1st Novbr. 1 Td. 6 Skp. Rug og 
1 Td 2 Skp. Byg, gode Kjøbmandsvare og lovligt Maal, 
og som af Eieren for mig besørges formalet, Baget og 
i øvrigt tilberedt som paafordres. Videre leveres mig 
til hvert Aars Mortensdag 1 Td. Kartofler, 1 Lispund 
Flæsk naar der holdes Griis paa Stedet, i andet Fald 
derfor 1½ Lispund Kjød, 2 Lispund tørrede Torsk eller 
Rødspetter, 3 Potter Tran, 4 pund Lys, 4 pund Sæbe 
og ½ Skpr. Salt. Daglig leveres mig 1 Potte nymalket 
Mælk eller naar dette ei haves af Køerne paa Eien
dommene, da derfor 1 Potte Øl. Endelig leveres mig i 
hvert Aars rette Bjergningstid 14 Læs Tørv á 14 Snese 
og 2 Læs Lyng af forsvarlig Størrelse og Godhed; lige
som og i det Tilfælde jeg nyder særskilt Aftægt ydes mig 
al fornøden Opvartning og Pleie, især i Sygdoms og 
Alderdomstilfælde. Saalænge jeg lever forbeholder jeg 
mig Bygningen paa Stedet No 305 Lit. B, som jeg selv 
vedligeholder og modtager Leieafgiften af, og skulde 
jeg blive tilsinds, selv engang at tilflytte og beboe dette 
Huus, da skal Eieren være pligtig at levere og yde mig 
hele den ovenfor accorderede Aftægt der. Derimod er 
aldeles undtaget fra Salget, vedbliver saaledes at være 
min Eiendom og deles ved min Død mellem samtlige 
mine Arvinger, forsaavidt det da maatte være i Behold, 
2 Sengeklæder, min afdøde Kones Gangklæder, mine 
Tømmerredskaber, hvad vævet og værket Tøi der for 
Øieblikket fordres i Huset, det Bohave og Kjøkkentøi 
jeg til Brug under Aftægten maatte behøve og ansee 
mig fornødent, samt endelig min Fjerdedel i Østerby 
Vagerbaad og Halvdelen af min Fiskejolle – den an
den Halvdel er overdraget Kjøberen. – Naar jeg ved 
Døden afgaaer er Eieren pligtig, uden noget Vederlag, 
at lade mig anstændigen begrave efter Øens Skik og 
Brug. Foranførte Aftægt og anden Rettighed forsikkres 
herved i alt det Afhændede med 1st Prioritet, og alene 
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formedelst Brugen af det stemplede Papir, anslaaes Af
tægten til aarligen 62 Rbd., eller for 5 Aar 310 Rbd. 
Begravelset beregnes til 20 Rbd., og som Kjøbesum er 
mig vederlagt 200 Rbd., i alt 530 Rbd. 

Det Solgte overdrages Kjøberen med de Rettigheder og 
Byrder samme hidtil har været mig tilhørende, følgelig 
har jeg intet Ansvar, at der for de tidligere Eiere af 
Eiendommen ei gives thinglæste Adkomster, ligesom ei 
heller i saa Henseende attraaes nogen Retsanmærkning. 
Hviler der Bankhæftelse paa Eiendommene er denne 

ikke indfriet. Læsø den 2 Mai 1862, Peder Terben 
Jørgensen /:m.f.P.:/ Til Vitlh. Hoffmann, Christian 
Petersen. Paa de heri omhandlede Steder ere samtlige 
Kongl. Skatter og Afgifter til Dels Betalte. Læsø Skat
tecont. 2 Mai 1862, Gedde. Ved dette Skjødes Fore
viisning blev givet til de Fattige 32 sk. Læsø den 2 Mai 
1862, R. Bechmann. Læst paa Læsøthing den 5 Mai 
1862, ogsaa som Pantebrev for Aftægten, og plkat. Fol 
104, Hoffmann const. 

Jeg har tidligere omtalt, hvordan forskellige kalde-
navne til Huset er brugt til forskellige tider. I dag 
kaldes Huset ”Hedvigs hus” På den følgende regning 
fra 1873 ses, hvad Huset blev kaldt dengang, nemlig 
”ved Lars Bjørn Pedersens”.

Lars Bjørn Pedersen døde d. 12. august 1879 i 
Østerby og blev begravet på Østerby kirkegård d. 21. 
august. Men der blev først foretaget skifte efter ham 
d. 18. maj 1881, og d. 6. april 1883 blev Huset at-
ter solgt. Det var Lars Bjørn Pedersens enke, Juliane 
 Pedersen, der solgte til Niels Poul Bak Pedersen.

Niels Poul Bak Pedersen
Her ses teksten til købekontrakten og skødet, der blev 
udformet, da Niels Poul Bak Pedersen købte Huset af 
Lars Bjørn Pedersens enke:

Kjøbekontrakt  Jeg undskr. Juliane Pedersen, Enke ef
ter Styrmand Lars Bjørn Pedersen, tilstaaer herved at 
have solgt til ligeledes undskr. Niels Poul Bak Petersen, 
det mig i Østerby i Hals Sogn tilhørende Sted M.no 
49 og 64, med Bygninger og Jorder af Htk. 1 Fkr. og 
Gmskt. 51 Skl. alt med de Rettigheder og Byrder det 
hidtil har været mig tilhørende, og i øvrigt paa føl
gende Vilkaar: 1) I Kjøbet følger den lagte Rugsæd og 
Gjødningen, samt med Bygningerne alle mur og na
gelfaste Ting: Kakkelovne og Komfur undtagen, lige

Regning fra 1873 hvor Huset blev kaldt ”ved Lars 
Bjørn Pedersens”.
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som ogsaa en Trillebør og 2 Grebe, Ovnredskaberne, 
Brandredskaberne og 1 Sold medfølger. 2) Det Solgte 
overtages og tiltrædes af Kjøberen den 1st April førstk., 
fra hvilken Dag det staaer for hans Regning og Risiko. 
3) Skatter og enhver anden Afgift som opkræves den 1st 
April d. A. og fremdeles udredes af Kjøberen. 4) Alle 
af Handelen flydende Udgifter udredes af Kjøberen. 
5) Den Sælgerinden tilkommende Lejeret for Resten af 
50 Aar fra 1 Maj 1855 til en Hedelod af Gaarden 
M.no 5a, b og 99a i Hals Sogns vestlige Del, er ogsaa 
indbefattet under nærværende Overdragelse og Salg. 6) 
Kjøbesummen er akkorderet til 3600 Kr., hvoraf 2000 
Kr. betales skadesløst den 11 juni førstkommende, og 
for Resten 1600 Kr., udsteder Kjøberen Obl. med 1st 
Pr. i Eiendommen (med) 5 Procent Rente, og i øvrigt 
paa  almindelige Vilkaar. Naar Kjøbesummen saaledes 
den 11 Juni d. A. er berigtiget meddeles lovligt Skjøde. 
Alene formedelst Afgifternes beregning anslaaes Leje
rettigheden til 150 Kr., hvorefter Kjøbesummen for 
den faste Ejendom bliver 3450 Kr. Læsø den 24 Marts 
1883, Juliane Pedersen, Niels Poul Bach Petersen. Til 
Vitlhed. Hoffmann, J. G. Sørensen.
Skjøde  Da Kjøberen Niels Poul Bak Petersen, har be
rigtiget den fulde akkorderede Kjøbesum, saa meddeler 
jeg ham herved Skjøde paa det solgte Hus og overdrager 
ham Lejeretten til Hedelodden af Gaarden Mno 5a, b 
og 99a i Hals Sogns vestlige Del, aldeles paa de foran
staaende Vilkaar. Har Huset været ansat til Bankhæf
telse, er denne ikke indfriet, og det Solgte og Overdrag
ne er jeg pligtig at hjemle. Læsø den 9 August 1883, 
Juliane Petersen. Til Vitlhed. Joh. F. Hoffmann, Sv. 
Jacobsen. Til de Fattiges Kasse er betalt 1 Krone. Læsø 
13 August 1883, J.H. Axelsen. Læst paa Læsø Birke
ting d. 13 August 1883 og ptkoll. V fol 208, Bay.

Da Niels Poul Bak Pedersen købte Huset, var han 
stadig ungkarl; men det blev der rådet bod på d. 26. 

oktober 1883, hvor han blev gift i Østerby kirke med 
Pigen Annette Kirstine Bojesen. Hun var 25 år og 
datter af Boje Dam Bojesen i Østerby.

Brudgommen var ligeledes 25 år og sømand og 
søn af Peder Søren Olsen i Østerby

Niels Poul Bak Pedersen beholdt Huset i mange år 
– helt frem til sin død d. 21. marts 1934. Han blev 
begravet d. 27. marts på Østerby kirkegård. – I kirke-
bogen står der:
”Pens. Fyrskibsmatros af Østerby Hals Sogn paa Læsø. 
Født i Byrum Sogn 5. september 1858. Søn af Indsid
der Peder Søren Olsen og Hustru Edel Marie Kirstine 
Johnsdatter. Gift 2. Gang med efterlevende Marie 
Elise Dahm. Sidste fælles Bopæl: Østerby.
Attest fra Læsø Skifteret 22. marts 1934”

Udskrift af Skiftebog for Frederikshavn Købstad og 
Horns Herred med Skagen Købstad og Læsø Birk.

Aar 1934 den 31 Maj Eftermiddag Kl. 4 blev Læsø 
Birks Skifteret sat og holdt paa Dommerkontoret i 
Byrum i den ordinære Dommers Forfald beklædt af 
Dommerfuldmægtig cand. juris. Poul Jensen i aabent 
Retsmøde, hvor da foretoges:
D.L. 358/193334 Dødsboet efter Niels Poul Back 
 Pedersen af Østerby, død 21 Marts 1934.
Skifteforvalteren bemærkede, at Arvingerne efter det 
oplyste er:…………………………

Foranstaaende Skifteudskrift bedes tinglæst som Ad
komst for Enken paa Ejendommen Matr. Nr. 49 og 64 
Østerby, Hals Sogn samt Matr. 99c Hals Sogns vestl. 
Del og paa Retten til at erholde Skøde paa den Ejen
dommen Matr. Nr. 69, 62 m.fl. Hals Sogns vestl. Del 
tillagte Lod i den nordre Hede i fl. Dokument lyst 17. 
December 1917.
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Med Hensyn til Servitutter og andre Byrder henvises 
til Ejendommens Blad i Tingbogen. Frederikshavn den 
16 April 1941.

Niels Poul Bak Pedersens enke Elise Marie Pedersen 
blev efter skiftet boende i Huset, som hun solgte til 
Hedvig Melchiorsen i 1941.

Hedvig Melchiorsen
Ifølge tingbogen fik Hedvig skøde på Huset d. 16. 
maj 1941. Et uddrag af tingbogen ses her til venstre.

Her ses også, at Hedvig ejede Huset frem til d. 
20. marts 1991, hvor hun solgte det til et svensk fir-
ma: ”Semi Charterede Consult Aktiebolag” I samme 
tingbogsuddrag ses, at Læsø Museum købte Huset d. 
8. august 1994.

En ting, der også er interessant ved dette ting-
bogsuddrag er, at der øverst står d. 19/10 1891 (han 
købte det i 1883) skøde til Niels Poul Bak Pedersen, 
som var Hedvigs farfar, og når man ser på datoen, 
hvor Hedvig solgte Huset, d. 20/3 1991, ses det at 
Huset har været i samme families besiddelse i over 
100 år.

Hedvig blev gift d. 12. oktober 1941 i Østerby 
kirke med ungkarl og fisker af Østerby Karl Johan 
Melchiorsen, som var søn af Husmand Melchior 
 Frederik Melchiorsen. Ved Hedvig står der pige, 
Husassistent af Østerby Hedvig Pedersen. Datter af 
husmand og fisker Peder Christian Pedersen og hu-
stru Margrethe Elisabeth Svendsen.

I de følgende år blev familien forøget med flere børn. 
På ejendomsfronten skete der intet, og jeg har derfor 
valgt at slutte denne fremstilling ved år 1950, for, som 
jeg skrev tidligere, er der andre, der er mere kvalifice-
ret til at skrive Husets historie fra 1950 og fremefter. 
Hvem tager tråden op?    

Kurt Dahl bor i Svenstrup, syd 
for Aalborg og arbejder til daglig 
på Tech College Aalborg. Han 
har arbejdet med Læsøs historie 
i over 20 år og har udgivet flere 
bøger om emnet, samt skrevet 
adskillige artikler til årsskriftet.

Tingbogen, opslag 232
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Det er ikke bare dagens, men også tidligere års gæs-
ter, som har været begejstrede for den særlige atmos-
fære som øen byder på, og er blevet grebet af roen 
og charmen man finder her. Det kan man bl.a. læse 
i denne artikel fra 1939 i ugebladet Tidens Kvinder, 
hvor man holder sommerferie på Ellegården. Ikke 
mindst tangtagene fascinerede også den gang.   

Ellegården, beliggende Ellegårdsvej i Gamle 
Østerby, var i min mors families eje fra 1739 - 1944. 
Her blev min oldefar Johan Gaarn Sørensen, mormor 
Kathinka Ingeborg (gift Jespersen) og min mor Vita 
(gift Thomsen) født. Da jeg selv bliver født er mor og 
far flyttet til Vesterø. 

Min mors søster, moster Ingeborg, blev som ung pige 
ansat hos den danske fotograf Marie ”Rie” Nissen. 
Rie var datter af forfatteren Jakob Lindberg  Knudsen 
og fotograferede ofte kendte personer, såsom Carl 
Th. Drejer, Karen Aaby, Bodil Kjær og Karen Blixen. 
Hun skrev også en del artikler, kronikker og noveller.  

I selvbiografien fra 1974 ”Om mennesker og 
mig” skriver hun: 

Sommeren 1937 kom min ældste datter Eva til verden. 
Nu var det mere vigtigt end nogensinde, at have et 
pålideligt menneske hjemme til at passe hus og barn. 

Jette Munk

Feriebesøg på 
Ellegården

Og som svar på en annonce, meldte sig bl.a. en pige 
fra Læsø på 19 år. Jeg svarede, at jeg troede hun var for 
ung til så krævende et job. Kort efter ringede den dame, 
som hun var hos og sagde, nok er hun ung, men hun er 
både dygtig og pålidelig, jeg kan varmt anbefale hende.

Således blev Ingeborg Palsgård 1916 - 2001 (født 
 Jespersen), ansat hos Rie Nissen, og blev hos hende i 
fem år. Ingeborg var født og opvokset på en af Læsøs 
ældste gårde, Ellegården, som nummer tre af en søs-
kende flok på ni.

I 1939 inviterede Ingeborg Rie og hendes lille 
datter Eva på to år til sit barndomshjem. Ud af det 
besøg kom denne artikel:  

Tidens Kvinder 1939
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Mine Morforældre, Jesper Peter Hermann  
Jespersen (1885 - 1944), og hustru 
Kathinka Ingeborg Jespersen f. Sørensen 
(1890 - 1967). Dette familiebillede er fra 
1922. Fra venstre ses Ingeborg, derefter 
børnenes mor Kathinka, med min mor 
Vita på skødet. Ved siden af dem Helmuth, 
bag ham Agnete, og faderen Hermann 
med Rigmor ved sin side. Til familien kom 
endnu fire børn: Sigurd, Svend-Åge, Ejvind 
og Poul-Erik. Foto: privat eje

Mine Oldeforældre, Ellegårdens ejere fra 
1904 -1913 var Johan Gaarn Sørensen 
(1862 - 1937), og hustru Anne Marie 
Henriette Ingeborg Sørensen f. Bay (1862 
-1954). Billedet viser min oldemor liggende 
i sengen på Ellegården, hvor hun var på 
aftægt efter oldefars død. Foto: privat eje

Ingeborg med lillebror Sigurd og Ries datter Eva. Foto: privat eje
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Tag plads paa TangTageT!
FoTo: Rie nissen
TeksT: lanceTTe

Overfarten til Læsø er bestemt ikke 
morsom – det kan det ikke nytte at bil
de nogen ind. Den lille Nødeskal af en 
baad, der fragter Een over, staar i høje
ste Grad i ugunst hos Fader Neptun, for 
selv ellers søstærke Folk ankommer til 
Øen med en besynderlig og absolut ikke 
klædelig grønlig Tone i Ansigtet.

Men er man der først!
Læsø er kun kendt af ganske få Ind

viede, som til Gengæld sværger til Øen, 
der efter den gamle Edda var Sæde for 
Jætten Hler og mødested for Guderne. 
Der er stadig noget guddommeligt ved 
den.

Først og fremmest er der en særlig 
Atmosfære over Øen og dens Beboere. 
De er ikke som andre Mennesker, og 
deres Særegenhed er en Dyd og saa san
delig ingen Mangel.

Det er ikke tilfældigt, at de smukke, 
ranke Læsøkvinder til for ganske nylig 
bar den imponerende, skønne Folke
dragt. Skikkene har holdt sig længe her.

Kvinderne bærer endnu stærke 
Præg af stolt Selvstændighed. Medens 
mændene for til Søs, drev de et betyde
ligt Landbrug med stor dygtighed. De 
var selv hjemme.

Mange dramatiske Begivenheder 
har fundet sted paa og udenom Øen.

Haardest var vel Striden mellem 
Viborg Domkapitel og Vitskøl Kloster, 

om Grænserne, en Kamp, hvor ogsaa 
den af Thit Jensens saa elskede Stygge 
Krumpen, deltog med megen Styrke.

Ingen af Parterne ville give en Bid 
af Øen fra sig. – Også dengang havde 
den Charme.

De engang saa vældige Skove er ik
ke mere. De veg for Øksen, men Land
skabet er stadig vidtstrakt og Udsigten 
uendelig. Gaardene staar endnu som 
tidligere præget af tidligere Tiders byg
geskik.

Berømt er Tanggaardene. De Gaar
de, der bygges nu, faar et andet Udse
ende, men Ellegaarden, vi besøger i 
dag, er en af de ældste i Bangsbogaar
denes Række, og den må vi se.

Tag Plads på Tangtaget! Ja, værsgo”.
Her leves et muntert Liv oppe. Den 

lange, lave, hvide Bindingsværksgaard 
med de mange grønmalede Vinduer 
under Tagskægget, har metertykt Tag 
af Bændeltang, bevokset med Græs og 
Blomster.

Heroppe kan man færdes frit, gaa 
trygt om på den brede Tagryg, ja sidde 
og drikke Kaffe med Venner og Bekend
te.

Udsigten er fin heroppe fra, Sæ
det blødt, og som en fjern Musik høres 
Travlheden i Gaarden, Gæs, Ænders 
snadren, Kalkuners Skræppen op.

   Luften er krydret af Sommerdufte 
og havsalt Brise. Sommer i Danmark! 

Luftfoto af Ellegården som postkort. Taget først i 1940’erne. Foto: privat eje
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Rie Nissen ved vogn. 
Foto: privat eje

Ingeborg og Eva på gårdspladsen. 
Foto: privat eje

Jette Munk. Født 1948 
på Læsø. Uddannet sy-
geplejerske med virke 
på sygehus Vendsyssel 
i Frederikshavn. Fast-
boende på Læsø fra 
2011. Formand for Mu-
seumsforeningen for 
Læsø fra oktober 2014.
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Læsø-litteratur 2014
Kay Johannsen

Bræmer, Michael: ”Læsø er seniorernes paradis.” Uge
brevet A4.dk. 2014-07-01. – Læsøs jobcenterchef, Lotte 
 Keller Christensen, mener, at Læsøs seniorer har nemmere 
ved at komme i arbejde her end andre steder. Håndværks-
mesteren kender sine folk og foretrækker dem, der har ar-
bejdet for ham før.

Byrskov, Søren (red.): ”Til havs efter tun. Dansk tun-
fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 1920-1960.” 
 Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag. 106 sider, ill. – Bogen 
er resultatet af et samarbejde i museernes Fiskeripulje med 
bl.a. Læsø Museum som deltager. S. 84 -91 fortælles der 
om tunfiskeriet fra Læsø. Man har interviewet 5 Læsø-
fiskere, der beretter om deres erfaringer.

Bøgelund, Eva: ”Odgaard fra kommunen.” DJØFbladet: 
medlemsblad for Danmarks Jurist og Økonomforbund. 
2014 Årg. 38, nr. 10, s. 24-29. – En karakteristik og be-
skrivelse af DJØFeren Niels Odgaard og hans arbejdsplads 
i Læsø kommune. En fortælling om glæden og lykken ved 
nærheden i alle ting: Om nærheden i naturen på Læsø, om 
glæden ved familielivet og nærkontakten til kunderne og 
borgerne på Læsø: ”Jeg skal gøre en forskel hver gang og 
stå på mål for mine gerninger nede i Brugsen.” 

Dandanell, René: ”Der er et marked for hummer under 
13 cm.” Fiskeri Tidende. 2014-11-22. S. 3. – Formanden 
for Læsø Fiskeindustri, Gregers Jacobsen, argumenterer 

for, at mindstemålet for jomfruhummere i Kattegat sættes 
ned fra 13 cm til 10 cm.

Gammelgård, Lars: ”Underskud vendt til overskud.” 
 Fiskeri Tidende. 2014-05-03. S. 17. – Et referat fra ge-
neralforsamlingen i Læsø Fiskeindustri. Gregers Jacob-
sens formandsberetning beskæftiger sig med det faldende 
marked i Danmark og en tilfredsstillende udvikling i det 
skotske datterselskab. Der er stadig grund til at være be-
kymret for hummerfiskeriets rammevilkår på baggrund af 
implementering af EU ś Havstrategi.

Guldager Dyhr: ”Økuller: 11 dejlige danske øer.” Turbi-
ne. 2014. S. 112-127: Livets salt. – En præsentation af Læsø 
på udvalgte emner: Læsø Kur, der bruger restprodukter 
fra Saltsyderiet til behandling af psoriasis-patienter. - Salt-
syderiet, hvor sydemester Poul Christensen fortæller om 
dets historie og tilblivelse. - Tv-værten Jes Dorph-Petersen, 
der er kommet på Læsø siden sin barndom, beretter om 
stilheden og kærligheden til øen. - Tængemester Henning 
Johansen fortæller om Projekt Tangbanken, der skal skaffe 
og oplagre tang nok til reparation eller nybygning af tang-
huse. – Læsø-kunstneren Erik Sparre, hvis værker udstilles 
i Læsø Kunsthal i Østerby. – Læsøs iværksættergejst præ-
senteres ved Kirsten Lynge og hendes projekt ”Læsø Is” 
fremstillet af lokale produkter. – Jomfruhummeren som 
Læsø-gastronomiens bannerfører – og dens nyeste variant 
”Jomfruhummerhotdoggen!”– Uldstuen og Lærkely får 
også en venlig omtale.
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Gundersen, Lars og Schnack, Asger: ”Lutter Læsø.” 
Læsø Turistbureau. 2014. 128 sider. Smukt illustreret. – 
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem digteren As-
ger Schnack og fotografen Lars Gundersen. Det er der 
kommet en ualmindelig smuk og poetisk stemningsbog 
ud af, som kombinerer billeder og digte. Lars Gundersens 
fine sans for detaljer og motiver i Læsøs natur, hans inte-
resse for mennesker og miljøer gør – sammen med Asger 
 Schnacks lyriske spejlinger - værket til en hyldest til Læsø. 

Hagensen, Grethe: ”Kunsten på Læsø.” Kunstavisen. 
2014-09-20.  S. 21. – En omtale af den årlige kunstfestival 
på Læsø. 

Heppenstall, Jason: ”At times Læsø feels like the island 
that time forgot.” The Copenhagen Post. 2014-07-04. 
S.10. – En englænder besøger Læsø med sin familie. Med 
venlig ironi berømmes Læsøs yndigheder. Det er lyset, na-

turen, den afslappede atmosfære og de små seværdigheder, 
der får feriedagene til at passere som en ”Technicolor film.”

Engel Jønsson, Karin: ”Som jeg husker det. 1. Skolerne 
på Læsø i 1900-tallet.” Læsø Museum og Museumsfor-
eningen for Læsø. 2014. - Læsø Museum og Museumsfor-
eningen for Læsø har sat sig for at udgive en serie Læsø-
publikationer under fællestitlen ”Som jeg husker det.” I 
første bind er emnet Læsøs skoler i 1900-tallet. Det frem-
går af forordet, ”at målet med historiebogen er at fortælle 
skolehistorier og ikke skolehistorie…” og ”det er således 
ikke vigtigt, om bogen fortæller den historiske sandhed 
om skolerne og undervisningen på Læsø.”– På den bag-
grund har man bedt en lang række læsøboer om at fortælle 
erindringer fra deres skoletid. Det har resulteret i mange 
interessante og ofte sjove beretninger. De 5 landsbyskoler 
og Læsø Privatskole er flot dækket ind af 18 bidragydere. 
Realskolen er dog henført til kapitlet ”Andre skoler på 
Læsø” og må derfor sammen med Husflidsskolen og Pro-
duktionsskolen nøjes med en kortfattet, historisk opsum-
mering. Men som det siges: ”Skolen eksisterede i 60 år …
og var til stor gavn for en masse videbegærlige læsøboer.” 
I 3. kapitel kommer mennesker og institutioner i og om-
kring skolen til orde: Lærere, pedellen, skolesekretæren, 
skolerengøringen, nævn og kommission samt tandplejen. 
Folke- og skolebiblioteket savnes i denne sammenhæng. 
Det afsluttende kapitel rummer en fin gennemgang af fol-
keskolens historie på landsplan ofte relateret til forholdene 
på Læsø. 

Kavin, Michael: ”Espirranthis diversata D. & S. fundet 
ny for Danmark: et eksemplar af denne forårsmåler blev 
i april 2014 fundet på Læsø.” Lepidoptera. - Ny serie, bd. 
10, nr. 7 (2014). - S.239-242, ill.

Larsen, Knud: ”Livet på landet.” Privattryk. 2014. 52 s., 
ill. – Knud Larsen (f. 1928) har været landmand hele sit 
liv. De første år ved Fjeldsted i Vendsyssel, og i 1950 flyt-
tede han og Else, der var læsøbo, til øen og købte gården 
Klausminde ved Byrum. Erindringerne er skrevet i to om-
gange – med en pause på 22 år - og strækker sig over mere 
end 86 år. Det giver anledning til at fundere over de planer 
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og forventninger, der var til fremtiden, og hvordan det så 
gik hen og blev. – Netop i de år medførte mekaniseringen 
og rationaliseringen af dansk landbrug store forandringer. 
Knud Larsen har en god hukommelse. Derfor får vi en 
detaljeret viden om de forskellige redskaber og modernise-
ringer, og ikke mindst de lettelser i dagligdagen, som ud-
viklingen også førte med sig. Hele familien må være med 
i bedriften. Knud har arbejde som murerarbejdsmand ved 
siden af. Det bliver en meget jordnær fortælling om små og 
store sejre, sorger og bekymringer i dagligdagen, men også 
om det samfundsmæssige engagement som bestyrelsesar-
bejdet i Læsø Landboforening (18 år), i Læsø Andelsmejeri 
(12 år) og i Museumsforeningen. For slet ikke at tale om 
spillemanden Knud Larsen, der på sin harmonika sørgede 
for stemning på Markedspladsen, til egnsspil og til utal-
lige familiefester. – Bogen fortæller ikke blot om ”Et liv på 
landet” i almindelighed, men bliver ekstra vedkommende 
og konkret ved at skildre tilværelsen som landmand og 
vilkårene for et landbrug på Læsø. De smukke billeder fra 
familiealbummet og den flotte redigering gør sit til sagen.

Lund, Jørgen: ” Et eksempel på indholdet af det nye Trap 
Danmark.”  Nyt fra Trap. Nr. 2. 2014-12-16. – Jens Mor-
ten Hansen har skrevet et ”prøvekapitel” til den nye ud-
gave af Trap Danmark.  Et uddrag er gengivet her.

Mikkelsen, Preben: ”Ilse Vilsen 50 år som danseleder på 
Læsø.” Trin & Toner. 2014.03. Nr. 3. – En tak til Ilse 
Vilsen, der dygtigt og myndigt har ledet folkedansen på 
Læsø siden 1964. Men udover folkedansen har hun også 
været en ildsjæl, når det gjaldt om at bevare de gamle læ-
sødragter og traditionerne omkring dansen.

Morell, Lars: ”Asger Jorns kunst.” Aarhus Universitetsfor-
lag. 2014. 283 s., rigt illustreret. – Billedkunstneren Asger 
Jorn ejede ejendommen Bangsbohave på Læsø i 10 år fra 
1964 til sin død i 1973. Den blev hans livline til Danmark, 
idet han i sine sidste år skiftevis arbejdede og boede her 
og i sine to andre værksteder i Albissola i Norditalien og 
i Colombes ved Paris. I kapitlet om de ”Tre atelierer” (s. 
214-230) fortæller Morell om Asger Jorns liv og arbejde 
- her med vægten lagt på de sidste 5 år fra 1968 til 1973.

Mouritzen, Elsebeth: “Hyldest til jomfruhummeren.” 
Berlingske. 2014-04-05. Sektion: Rejseliv. S. 16. – En 
omtale af årets Jomfruhummerfestival på Læsø.

Møller, Jesper: ”Lækre Læsø.” Det store Gemmehæfte. 
2014-06-16. S. 27. – En hurtig gennemgang med anbefa-
linger af Læsøs turistattraktioner. 

Parshley, Lois: “Weekend Cabin: Modern Seaweed 
House, Læsø, Denmark.” www.adventurejournal.com 
2013-11-20. - Diasshow og omtale af Real Danias “mo-
derne” tanghus på Læsø som eksempel på et blandt flere 
bemærkelsesværdige sommerhuse rundt om i verden.

Skov, Søren: ”Jysk natur.” Gyldendal. 2014. 396 s., ill. 
- Præsentation i tekst og fotos af ca. 40 jyske naturlokali-
teter – herunder Læsø.

“The Modern Seaweed House by Vandkunsten and 
 Realdania Byg.” www.dezeen.com/. Online magazine & 
showcase of architecture, design and interior projects from 
around the world. 2013-07-10. – Diasshow og omtale af 
Realdanias “moderne” tanghus på Læsø. 

Trish, Lorenz:”Seaweed as decor.” Interiors. 2014-01-31. 
– Om ålegræs benyttet som dekorativt element. Et afsnit 
omhandler Real Danias ”moderne” tanghus på Læsø.

Thorsen, Sven: ”Strandjagt. Den danske kystfuglejagt 
1800-1950.” Gads Forlag. 2014. – Forfatteren har i flere 
omgange været på Læsø for at indsamle stof til sin smukke 
bog om strandjagten i Danmark. S. 161- 191 fortæller han 
om ”De sidste svanejægere. Læsø 1920-60,”  nemlig Hans 
Pedersen (1885-1983) og Ludvig Stoklund (1900-1960). 
Stoffet er i høj grad baseret på Hans Pedersens indberet-
ning om svanejagten til Nationalmuseet i 1960 og Ludvig 
Stoklunds små lommebøger med jagtregnskaber fra 1920 
til 1958, som sønnen Erland Stoklund (Ll. Strandgård) 
havde gemt. Hans og Ludvig drev i 1920-erne strandjagt 
og kystfiskeri sammen. Kilderne giver et godt billede af 
strandjagten og glæden og spændingen derved, men de 
vidner også om livsvilkårene for folk, der måtte supplere 
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Kay Johannsen. Født 1940 i Flensborg. Bor på Læsø. 
Lærer og skolebibliotekar ved Læsø skole 1968 -2000. 
Formand for Museumsforeningen for Læsø 1982 -1994 
og 2001-2010. Formand for Læsø Museum 1982 -1994. 
Har skrevet og redigeret bøger og artikler om Læsøs 
historie.

indtægterne fra de små landbrug med mangeartede bijobs. 
Jagten var en del af økonomien på Lille Strandgård. Un-
der og efter 2. verdenskrig fik også jagten på sæler en sti-
gende betydning for husholdningen. Ludvig Stoklund og 
Hans Pedersen måtte løbende tilpasse sig stadig strengere 
restriktioner, så frijagten lidt efter lidt forsvandt. Hans 
Pedersen, der ikke var nogen stor jordejer, satte så en an-
nonce i avisen med teksten: ”Al Jagt og Færdsel med Hund 
og Skydevaaben paa min Ejendom er tilladt for alle og en-
hver.” - I kapitlet side 193 – 201 fortælles om ”Stidsholts 
jagtbog. Læsø 1924-34.” - ”Uden fortjenesten fra jagten 
havde min far måttet gå fra gården,” fortalte Svend Stis-
holdt (1928-2008). ”Han skød mange gæs, for dengang 
var der mange rajgæs – altså knortegæs – her på Læsø. 
Men da tangsygen kom, forsvandt ålegræsset, og så var 
det slut med den jagt. Og for resten også med bundgarns-
fiskeri og tangtage.” – Jagtbogen fra 1928 til 1934 - syet af 
hvide købmandsposer - kan igen tjene som kilde til belys-
ning af vilkårene for strandjægerne. På 18 jagtdage i 1929 
gav forårsjagten 188 knortegæs skudt på ”Lauritś  Revle”, 
senere kaldet Knotten og nu Stokken. - Svend Thorsen har 
tidligere skrevet 2 artikler om strandjagten i Læsø Muse-
ums og Museumsforeningens årsskrift. I 2008: ”Stidsholts 
jagtbog. Læsø 1924-34.” og i 2009: ”Da stokænderne leve-
rede æg til husholdningerne på Læsø.”

Troelsen, Bo: ”Artsrigdom for hele familien.” Fisk & Fri. 
2014-05. Nr. 4. S. 30-34. – En omtale og gennemgang 

af de gode pladser for lystfiskere på Læsø. På nordkysten 
findes der fiskepladser og fiskearter for hele familien – lige 
fra Vesterø havn til Bløden Hale. De hyppigste fiskearter 
er: Rødspætter, tunger, pighvar, hornfisk, fjæsing, makrel 
og havørred.

Vedsmand, Nadja: ”Dyrlæge som i gamle dage.” Dyrlæ
gen. 2014-05-28. S. 60. – En omtale af Læsøs dyrlæge på 
deltid, Snorri Gudmundson, der kommer til øen en dag 
om ugen, efter at øens faste dyrlæge måtte opgive sin prak-
sis, fordi erhvervsgrundlaget svandt ind. Det særlige, men 
også tiltrækkende ved jobbet er, at det kræver en mange-
årig, bred erfaring med både produktionsdyr og kæledyr, 
sådan som en dyrlæge havde det i gamle dage.

Vind, Jesper: ”Danmarksbeskriverne.” Weekendavisen. 
2014.09.19. – Det er besluttet at udgive en 6. udgave af 
det topografiske værk Trap Danmark. I redaktionen sid-
der læsøboen Jens Morten Hansen, der også har skrevet et 
”prøvekapitel” om Læsø.

Worre, Nicolaj: ”Pensioneret bankboss har reddet Læsø 
Salt.” Netportalen ”FinansWatch / FødevareWatch – 
www.fwatch.dk 2014.04.29. – En omtale af fhv. direktør i 
Danske Bank på Læsø, Bent Hesthavens indsats for at red-
de økonomien i virksomhederne Læsø Salt og Læsø Kur. 
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Oprettelse, formål og virke
Foreningen blev stiftet den 11. novem-
ber 1982, og dens formål er at udbrede 
forståelsen og interessen for de natur- og 
kulturhistoriske værdier på Læsø. For-
eningen virker som støttekreds for Læsø 
Museum, og foreningens bestyrelse er 
repræsenteret i bestyrelsen for Læsø 
Museum ved tre medlemmer.

Privatpersoner, firmaer og institutioner 
kan optages i foreningen som medlem-
mer. 
Årligt kontingent er 70 kr. Medlemskab 
giver gratis adgang til museet, gratis 
årsskrift samt mulighed for at deltage 
i udvalgsarbejdet eller ved frivilligt 
arbejde for Læsø Museum.

Bestyrelsen
Jette Munk, formand
Røllikevej 7
9940 Læsø
Tlf.: 61 86 33 34
jmunk35@gmail.com

Birgit Stoklund*, kasserer
Starbækvejen 10
9940 Læsø
Tlf. 2972 3089
birgit-stoklund@hotmail.dk

Jan Nielsen, næstformand
Erik M. Sørensen*, sekretær
Bodil Sørensen
Roger Rafn*
Nina Jensen 

* Medl. af Læsø Museums bestyrelse

Museumsforeningen for Læsø 2014

Læsø Museum 2014
Oprettelse, formål og virke
Læsø Museum blev oprettet 
den 22. april 1938 og har siden 
1. januar 1985 haft status som 
statsanerkendt, kulturhistorisk 
lokalmuseum. Museets formål er 
at indsamle, bevare og formidle 
genstande og oplysninger om 
Læsøs kultur- og naturhistorie.

Publikationsfonden
Fondens formål er bl.a. at støtte udgi-
velsen af publikationer om Læsø og gen-
nem salg og formidling at sikre, at også 
”smalle” publikationer om Læsø-emner 
når ud til medlemmer og interesserede.

Adresse: Museumsforeningen for 
Læsøs publikationsfond
c/o Kirsten Larsen
Byrum Hovedgade 49
9940 Læsø        
Tlf. 9849 1006

Hjemmeside: 
www.laesoe-museumsforening.dk

Kontakt: jmunk35@gmail.com

Bestyrelsen 
Henrik Autzen, formand, repr. for Læsø Kommune
Bente Faldt Faurholt, repr. for Læsø Kommune
Roger Rafn, repr. for Museumsforeningen
Birgit Stoklund, repr. for Museumsforeningen
Erik Møller Sørensen, repr. for Museumsforeningen
Bertel Fog, repr. for erhvervsforeningerne på Læsø
Lena Christiansen
repr. for de kulturbærende foreninger på Læsø

Museumsinspektør:  
Simon Kyhn-Madsen

Museumsassistenter:  
Niels Erik Nielsen
Lili Jepsen

Sommerkustoder:   
Rie Toftelund
Margit Pedersen
Elly Thomsen
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Byrum Hovedgade 55, 9940 Læsø
Tlf. 9849 8045 / 4041 3004 
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