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H. C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der blev til en smuk svane, 
passer næsten alt for godt til historien om Hummerens Hus. På de følgende 
sider fortælles historien fra 1872 og frem til i dag  

1. Version  

 



Fra 1872 til  
omkring 1900 

Huset er opført i 1872 – 

samtidig med anlæg af 

Vesterø Havn – og 6 år 

senere end restaurant 

”Spisestedet” (nuværende 

krostue på Carlsens 

Hotel). Det er bygget af 

storkøbmanden Carl 

Bjørnsen Svendsen (kaldet 

Sørensen) og brugt som 

bolig for bestyreren på 

”Spisestedet”, der blev 

købt i 1886 af Peter Chr. 

Carlsen – deraf det 

nuværende navn på 

hotellet.  



Et hjem for mange 
Huset fortsatte helt 

frem til 1976 med at 

være bolig for én eller 

to familier (med børn).  

Slagter Petersen, 

Gislund, Petra og fisker 

Jens Olsen med sønnen 

Verner, Georg 

Westergaard, Osvald 

Høyer, Kent Klitgaard, 

Villy Rusbjerg Jensen 

og Birthe (Lissen) med 

3 børn og mange flere 

har boet her. Bemærk 

”dasset” bygget på 

siden af nordre gavl og 

entredør nr. 2 – 

indgang til 

damefrisøren.   



Slagtehus i baghaven Billedet her er fra 

slutningen af 

1950’erne. Det store 

hus med kvist efter 

Hummerens Hus er 

slagterforretning – 

bagved en lille ”stald” 

og sammenbygget med 

den slagtehuset, der 

blev drevet af slagter 

Petersen. Det 

”stråtækte” blev 

aftægtsbolig for 

slagteren.  



Vaskeri i tilbygning 
Efter lukning af 

slagterbutikken blev 

det store hvide hus 

forsynet med en 

tilbygning på 

nordgavlen. Den gik 

hen foran det sidste 

vindue mod syd i 

Hummerens Hus. 

Hovedgaden er blevet 

asfalteret – 

Plantagevej er blevet 

sluttet til hovedgaden 

og der er telefonboks 

ud for Vesterø 

Brugsforening 



På vej mod museum 

10. November 1976 køber Læsø 

Hjemstavnsforening to huse af Ivar 

Nielsen – havnebyens ældste hus og 

vaskeriet ved siden af for 200.000 kr. 

Nyheden står at læse i Vendsyssel 

Tidende 24. oktober 1976. Tækkemand 

Ingo Garbe og medhjælper Frank Larsen 

lægger sidste hånd på nyt stråtag. De 

lange møntørv blev ifølge billedteksten 

gravet på Rønnerne af gårdejer Ole Blom. 



Søfarts- og 
fiskerimuseum i 1979 

Museumsskiltet er 

kommet op – et anker 

pryder forpladsen. 

Læg mærke til 

tilbygningen i højre 

side af billedet. Ivar 

Nielsen lejede frem til 

1986 vaskeriet – 

bygget hen foran et 

vindue i det nye 

museum.  



Slut med vaskeriet 

I 1986 ophører Ivar Nielsens lejemål. 

Museets bestyrelse får revet vaskeriet 

ned. Det gamle hus bliver renoveret 

indvendig med bl.a. nye gulve, som nu 

skal slides af forhåbentlig mange 

fødder, der vil gæste Hummerens Hus.  



Huset og sølvskatten 

I 1982 blev Danmarks 

næststørste sølvskat fra 

1600-tallet fundet ved 

Bogøgaard uden for 

Vesterø. I Søfarts- og 

Fiskerimuseet blev skatten 

udstillet gennem en 

årrække, men først efter, at 

der med Falcks hjælp kom 

et forsvarligt pengeskab a 

la det, vi kender fra Olsen-

banden. 



Farvel og tak 
I efteråret 2016 blev 

et tomt pengeskab 

sendt på pension. 

Med det sendt 

udenfor døren blev 

der plads til et 

grovkøkken 



Bliv medlem  

For at sikre den fremtidige 

vedligeholdelse af huset søger 

Foreningen ”Hummerens Hus 

Søfarten” flest mulige medlemmer. 

Årligt kontingent er 200 kr. 

Indmeldelse nu gælder for perioden 

frem til udgangen af juni 2018. 

Indbetal til  Dronninglund 

Sparekasse, Læsø-afdeling 9044 

Konto 0001590456. 

www.hummerenshus.dk  

http://www.hummerenshus.dk/


Velkommen til det nye i det gamle 
	

	

Hummerens Hus, Søfarten, Læsø 

Renovering af det gamle fiskeri- og 

søfartsmuseum fra 1872 med henblik på 

indretning til fiske- og skaldyrsrestaurant 
	


