TANGHUSRUTEN 2017 – Gammel Østerby-området
Et omfattende Tanghusprojekt er igangsat i 2016 i Gammel Østerby–området med det formål at genskabe et af de oprindelige tanghus-miljøer.
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På tangruten er man velkommen til at standse op og se på arbejdet. I huset hvor tængemanden arbejder, er der en lille udstilling i en pavillon med film og fortælling.

www.tangtag.dk

På Læsø har man siden år 1700 anvendt ålegræs til tagmateriale.
En rig kulturarv udsprunget af et fattigt øsamfund, der måtte bruge, hvad der
var for hånden. Så man samlede ålegræs på stranden, tørrede det og brugte
det til tagmateriale. Op til 20 kvinder deltog i det tunge arbejde med at vride
de lange vaskere af tang, der holder de tunge tangtage på plads.

TANGHUS-PROJETET – fase 1

Siden er håndværket næsten uddødt, og husene er gået i forfald. Disse bliver
nu restaureret og et enestående miljø bliver genskabt. De tængede huse
bliver i daglig tale kaldt ”tanghuse”.
I Østerby-området vil man ved udgangen af 2017 kunne opleve ca. 10
tanghuse i sammenhæng. De findes ved at følge Tanghusruten 2017..

I 2016 lagde tængemændene 170 tons tørret ålegræs på taget af 3
gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Og arbejdet
fortsættes med yderligere 6-7 ejendomme i 2017. Man vil herved sikre
Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år!

Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle
håndværk at tænge et tangtag. Med støtte fra Realdania blev der gennemført
et forprojekt - tængning af et gammelt fårehus på vejen ud mod Saltsyderiet.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Herudover har Museumsgården med 3 millioner fra Augustinus
Fonden også har fået lagt nyt ålegræs på taget.

20 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slotsog Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse bliver renoveret
og får nyt tangtag og renoveret facade fra 2016 og i årene fremover..

På Tangruten kan man opleve tanghuse i alle stadier, fra gamle ruiner i
forfald, huse hvor håndværkerne er midt i processen og 5 færdige
bygninger. Fra kl. 10-14 hverdage vil der normalt blive tænget tage.

Læsø skylder stor tak til A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, Realdania samt
Augustinusfonden for støtte til bevaring af de tængede huse.

Hedvigs hus

Danzigmannvej 2

Alleen 26 – Carlos Hus

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde et af de meget
karakteristiske Læsøhuse, med bindingsværk af strandingstømmer og
tangtag, fra at blive nedrevet. Her kan man se, hvordan knap så
velbjergede familier boede.

Bliver restaureret i 2017 med 35 tons nyt tang og
renovering af facaderne. Haven bliver åbnet mod vejen, så
der bliver indkig til den flotte bygning.

Da museet erhvervede tanghuset, var det ved at falde sammen, men i
dag, efter års arbejde af frivillige, er det ved at have genvundet sit
udseende fra o.1850. Både bindingsværk og tangtag er blevet
restaureret, og indenfor er bageovn og komfur igen brugbare, og
stuerne er sat smukt i stand.

Alleen 1 – Andrines hus

Bliver restaureret i 2017-18 med tag og facade og derefter
totalrenoveret indvendigt.
Et husmandssted fra ca. 1700 og oprindeligt en række forskellige
bygninger, der med tiden er bygget til og bygget sammen.
Vinklen mod vejen er oprindeligt et lille stuehus, som nu er forlænget
med lade og hestestald.. Den lange længe rummer værksteder samt
stuehus.
Man er i 2017 velkommen til at gå rundt om huset og kigge ind af
vinduerne.
Huset har navn efter de tidligere ejere, Lillian og Carlo.

I foråret 2017 er den sidste fløj istandsat som en del af
tanghusprojektet.
I sommerperioden og i efterårsferien er der "åbent hus" et par gange
om ugen, og en aften om ugen indbydes til fortælleraftner i
petroleumslampens skær. Se visit.laesoe.dk

Gl. Havnevej 1

Slots- og Kulturstyrelsen havde købt det fredede 'Andrines
Hus', som på det nærmeste var en ruin.
Huset blev totalrenoveret i 2011 og fik efterfølgende et helt
nyt tangtag A til Z.
35 tons tang blev der lagt på Andrines Hus - den første
tængning af et helt hus på Læsø i formentlig 140 år.

Et lille husmandssted, som i 2017 får nyt tangtag ligesom facaderne
restaureres. Til projektet anvendes ca. 37 tons tang.
.

Alleen 3

Snebærvej 1 – Knøw

I december 2016 blev det nye tangtag på Alléen 3 færdigt,
og 30 tons tørret ålegræs ligger nu tungt på det gamle
husmandssted. Huset er også renoveret indvendigt.

Et lille husmandssted, som i 2017 får nyt tangtag ligesom facaderne
restaureres. Til projektet anvendes ca. 46 tons tang. De gamle vinduer
og bindingsværket bliver repareret i løbet af sommeren 2017.
Også tagspærene repareres, inden der lægges nyt tag.

Alleen 5

Danzigmannvej 6, Uldstuen

Restaureres i 2017. Istandsættes også total indvendigt af
ejer. Der skal bruges ca. 30 tons tang i efteråret 2017.

Uldstuens 200-300 år gamle tag er i 2016 skiftet. Der er anvendt 95
tons tang til den store flotte firlængede gård.
I 2017 skiftes taget også på den gamle smedje.

Blev restaureret i 2016, som det første lille husmandssted. Herfra er der
kig og mulighed for en lille gåtur gennem skoven til Hedvigs hus.
Mod syd går vejen til TANGLABYRINTEN, - udført af pil, stål og 300 år
gammelt tang – af den amerikanske land-art kunstner Herb Parker i
2016.

Snebærvej 1a – Lille Tanghus

