Steder I skal besøge
Hvad…

Hvor…
Hornfiskrønvej 3

Det kan I lave her…
I saltsydehytterne kan I opleve saltsydning,
som den foregik for flere hundrede år siden.
Butikken sælger alverdens forskellige slags
Læsø Salt. Vi er stamkunder!

Læsø
Saltsyderi

I kan også tage en tur med Rønnerbussen.
Her kommer I på en natursafari – helt tæt på
de fredede områder ved rønnerne, som
jævnligt oversvømmes af Kattegat.
Tur kan bestilles hos Thomas på tlf.
40959063. Pris 150,- pr. person.

Stokken

Stokken ligger for enden af Strandvejen.
Når I ikke kan komme længere ud ad
Strandvejen, skal I dreje til højre ned ad
grusvejen, indtil I kommer til en lille
p-plads.

Vi tager altid ud til Stokken, når vi er på
Læsø.
Det kræver dog lavvande at gå turen ud til
stranden, da området ellers er
oversvømmet.

Herfra går resten af turen til fods.

Fra p-pladsen går I ud til Fannemandsfærgen
og trækker jer over til den anden side af
”kanalen”.
Herfra skal I bare derudad – lidt mod
venstre.
Det kræver godt fodtøj, for her kan risikere
at være lidt vådt efter en oversvømmelse.
Når I når helt ud til stranden, skal I holde
øjnene godt åbne – for her finder man de
fineste store konkylier, hvis blot man kigger
godt efter!
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Linievejen 36, Østerby

Hedvigs
Hus

Se åbningstider i Læsø Museums
aktivitetskalender på deres
hjemmeside. Toilettet er dog altid
åbent.

Thorvald Hansensvej 5,
Byrum

Thorvald
Hansens
Tårn

Åbent 24 timer.

Doktorvejen 16, Byrum

Læsø Tang

Hedvigs Hus blev købt af Læsø Museum i
1994, fordi de ønskede at bevare det og
redde det fra nedrivning. Da de købte huset,
var det ved at falde sammen. Siden da har
frivillige sørget for at huset er blevet
restaureret, så det fremstår næsten, som
det gjorde i 1850. Bindingsværk og tangtag
er blevet restaureret.

Der er ikke så meget at lave andet end at gå
op i tårnet og kigge ud.
På turen op kan man læse en hyggelig
historie om, hvordan Thorvald byggede
tårnet i sin tid.
Det koster et lille beløb på mobilepay at gå
op i tårnet.

Skulle I få tid og lyst, kan I også besøge Læsø
Tang, som drives af Rie.
Rie har gjort spiseligt tang til sin levevej, og
hun laver alverdens ting af tang, som sælges
rundt omkring i forretningerne på Læsø.

Storhavevej 4

Mest for børn!
Men det alligevel et lille besøg værd, bare
fordi det er så specielt og hyggeligt.
Kig ind i kiosken og deres lille butik i den
gamle stald.
De har i øvrigt god is…

Horneksvejen

Her kan man være heldig at se sæler!
Når I parkerer på p-pladsen, skal I gå over til
venstre, så kommer I op, hvor der er
bordebænkesæt og kikkerter.
Sælerne er der oftest, når der er fint vejr og
lavvande, så de kan ligge på stenene ude i
vandet.

Storhaven

Horneks

Nyd kaffen eller frokosten ved det smukke
tangtag!

Se kortet over Læsø Klitplantage.
I skal op til hummerhytten ved Horneks
Odde.
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Spisesteder vi anbefaler
Hvad…

Hvor…

Vi anbefaler…

Hummerens Hus

Ligger lige over for
købmanden, hvor I bor.

Sidst fik vi ”Dagens Fisk”, som var
en slags rødspætte – og det var
virkelig godt!

Havnebakken

På havnen i Vesterø, hvor I
bor.

Her laver de fantastiske
wienerschnitzler og deres helstegt
rødspætte er også rigtig god!
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Hvis I skal handle
Dagli’Brugsen

Lige ved siden af hvor I bor.
Åbningstider:
Fredag: Kl. 8-17.30
Lørdag: Kl. 8-15
Søndag: Kl. 8-15

Super Brugsen

Byrum Hovedgade 77, Byrum
Ca. 10 minutter fra hvor I bor.
Åbningstider:
Fredag: Kl. 8-17.30
Lørdag kl. 8-15
Søndag kl. 8-15

Min Købmand

Østerby Havnegade 2, Østerby Havn
Ca. 15 minutter fra hvor I bor.
Åbningstider:
Fredag: Kl. 8-19
Lørdag: Kl. 8-19
Søndag: Kl. 8-17.30
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Lidt fakta om Læsø…
- Areal: 118 km2
- Øen er 21 km lang
- Øen er 12 km bred
- Folketal: 1.764 (i år 2021)
- Vesterø Havn blev anlagt i 1872. Før det måtte man sejle så tæt på stranden som
muligt og vade det sidste stykke ind til land
- Læsø er den kommune i Danmark, hvor der er mest natur pr. indbygger
- Læsø har ca. 100 km kyststrækning, men øen vokser med ca. 20 hektar om året
ved sydkysten
- Et tangtag på et alm. familiehus vejer typisk mellem 40-45 tons
- Ålegræsset på Læsøs tangtage kommer helt fra Møn, Bogø og Tærø ved
Sjællands sydøstlige hjørne.
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