TANGHUSRUTEN 2019

Et omfattende tanghusprojekt er igangsat i 2016 i Gammel Østerby
og udvides i 2020 - 22 med ejendomme i Bangsbo/Stoklund.
Målet er at genskabe de oprindelige tanghusmiljøer.
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Lille tanghus

Danzigmannvej 10

Alleen 1
Andrines hus
J
YVE
ERB

Østerbyvejen 79
Krogen

Snebærvej 1
Knøw

Danzigmannvej 2

Linievejen 35
Hedvigs hus
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Danzigmannvej 24

Mosevej 16
Trines hus

Tangborgvej 4
Kalines hus

På tangturen er man velkommen til at standse op og se på arbejdet. Ved huset, hvor
tængemanden arbejder, er der en lille udstilling i en pavillon med ﬁlm og fortælling.
Husene er privatejede og anvendes som bolig/sommerbolig.
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Ruten er ca. 4,5 km lang.
Se mere på tangtag.dk

TANGHUSPROJEKTET
Læsø skylder stor tak til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, Louis-Hansen fonden og Augustinusfonden
for støtte til bevaring af de tængede huse.
Realdania har endvidere bidraget med støtte til
formidling. TAK til alle som gør dette muligt! Denne
enestående støtte er med til at sikre, at en række
huse bliver renoveret og får nyt tangtag og renoveret facade. Budgettet for Etape 1 og 2 er på ca.
75 mio.kr.
Projektet blev igangsat i 2016 med 9 huse i Østerby
og 1 hus i Vesterø i Etape 1. Etape 2 fortsætter i
2019 -22 med yderligere ca. 10 tanghuse i Østerby
og Bangsbo/Stoklund-området.

Østerbyvejen 47 – Krogen
Det ældste af gården er fra ca. 1750, som med
tiden blev udvidet til at være en flot firlænget
tanggård. Tidens forfald har reduceret gården til
2½ længe i kritisk stand. Her var bilophug fra 1950
til 1970. Tanggården istandsættes omfattende i
2019, og byder med den flotte placering ved Kirken
som ”Velkommen til Gl.”

Hedvigs hus
Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at
redde et af de meget karakteristiske Læsøhuse,
med bindingsværk af strandingstømmer og
tangtag. Her kan man se, hvordan knap så velbjergede familier boede. Den ældste del af huset er fra
omkring 1850. Både bindingsværk og tangtag er
blevet restaureret, og den sidste fløj fik nyt tag i
2017. Bageovn og komfur er igen brugbare. Kig ind
i loen, og se den lille udstilling og film.
Huset passes af en gruppe frivillige.

Gl. Havnevej 1
Blev restaureret i 2016, som det første lille husmandssted. Herfra er kan man gå gennem skoven til
Hedvigs hus. Mod syd går vejen til Tanglabyrinten, udført i 2016 af pil, stål og 300 år gammelt tang – af
den amerikanske land-art kunstner Herb Parker.

Snebærvej 1a – Lille Tanghus

Danzigmannvej 6, Uldstuen

Et lille husmandssted fra 1875, som i 2018 har fået nyt
tangtag ligesom facaderne restaureres. Se de flotte
vinduer! Til projektet er anvendt ca. 24 tons tang. Ejer
har samtidig istandsat indvendigt.

En flot firlænget gård, der tidligere husede garnbutikken ”Uldstuen” fra 1700-tallet. Facaden og tag
blev renoveret/skiftet i 2016. Hertil blev anvendt
95 tons tang. Herefter blev den gamle smedje også
restaureret i 2017.

Snebærvej 1 – Knøw
Den charmerende gård i det åbne landskab er fra ca. år
1800. Gården blev i 2017 restaureret med nyt tangtag
og facader af bindingsværk. Der er brugt 35 tons tang.
Herefter har ejer restaureret alt indvendigt.

Alleen 1 – Andrines hus.

Danzigmannvej 24
Dette yderste tanghus mod øst bliver istandsat
med tag og facade i efteråret 2019, efter en del år
under presenning. Der skal bruges ca. 25 tons tang.
Huset er charmerende velbevaret indvendigt.

Slots- og Kulturstyrelsen havde købt det fredede ’Andrines Hus’ fra 1780, som på det nærmeste var en ruin.
Huset blev totalrenoveret i 2011. 35 tons tang blev der
lagt på Andrines Hus - den første tængning af et helt
hus i formentlig 140 år. Huset er nu privatejet.

Danzigmannvej 22

Alleen 3

Mosevej 16

I december 2016 blev det nye tangtag på Alléen 3
færdigt, og 30 tons tørret ålegræs ligger nu tungt på
det gamle husmandssted fra 1870 med de rødmalede
vinduer og den gamle æblehave.

Fredet tanghus fra 1827. Et charmerende hus, som
er bevaret med stor respekt og indtil nu uden el..
Huset bliver i 2019 istandsat med tag og facade,

Alleen 5
Huset fra 1877 er fredet og restaureret i 2017 med tag
og facade, efter at have stået tomt og forfaldent i en
del år. Ejer har nu restaureret huset indvendigt. Der er
brugt ca. 25 tons tang til dette lille fine hus.

Et ”fattigt bindingsværkshus” fra 1753, bygget af
skibstømmer. Huset er blevet restaureret i 2017-18
med 35 tons nyt tang og renovering af facaden.
Huset har en typisk struktur med lade mod øst og
beboelse mod vest

Alleen 26 – Skoven

Kalines Hus, Tangborgvej

Tanggården fra ca. 1740. Består oprindeligt af to små
fattige huse på 3 fag hver, der med tiden er bygget
til og bygget sammen i 16 omgange.Blev restaureret
i 2018 med omfattende renovering af facade og nyt
tangtag med 92 ton tang. Herefter renoveret indvendigt af ejer.

Huset er fredet og ejes af Realdania. I 2018 fik
huset nyt tangtag mod syd, efter at den anden side
blev skiftet for nogle år siden. Huset er fra 1865,
og er restaureret med stor nænsomhed, også
indvendigt.

Alleen 30 - Trollebo
Ejeren har for en del år siden omlagt det utætte
tangtag, så hovedparten i dag er tang oplagt på
tagpap. Gavlen er stadig oprindelig. Ejeren er keramiker og har galleri.

Det lille tanghus fra ca. 1750 ligger lidt tilbage
fra vejen. Det bliver istandsat i 2020 med tag og
facade. Træerne mod vejen fældes, så huset bliver
synligt .

Danzigmannvej 2 – Trolles hus

