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Vesterø Havn anno 2022 og i fremtiden...Hep for havnens hygge

Med en journalistspire i min 18-årige mave havde jeg spurgt en
redaktør på Frederikshavns Avis, om jeg måtte dække Vesterø Havns
100-års jubilæum for LÆSØ-POSTEN. Det var i juli 1972, og jeg gik
til opgaven med stor ydmyghed! Jeg var jo ikke læsøbo - havde
på det tidspunkt kun tilbragt en halv snes somre på øen - og var
meget bevidst om, at jeg i læsøboernes øjne var “ovrefra” - og tilmed
københavner! Men jeg havde fået øen ind under huden i alle disse
barne- og ungdomssomre, hvor jeg var så heldig at bo hos min
barndomsveninde Irenes forældre, karismatiske Eigil og omsorgsful-
de Nancy.

Med ombord på FN 70
Da jubilæumsdagen oprandt, var jeg selvfølgelig med ombord på
“Chr. Jerup”, FN 70, med Eigil ved roret og pen og papir i tasken. Det
gjorde et stort indtryk på mig, da FN 70 og de mange andre kuttere
fra Vesterø et godt stykke uden for havnen mødte flåden fra Østerby.
Ude ved sydvestrevskosten gjaldt det om at vende og så komme
ind på en række - for derefter at anløbe havnen i nummerorden.
Imponereret var jeg over, at det lykkedes på en halv times tid! Jeg
fornemmede mest kaos blandt de 70-80 kuttere, men pludselig lå vi
alle i den rigtige rækkefølge. De fiskeskippere kunne deres kram! Og
velfortjent modtog den første af dem, ”Maud”, FN 1, et salutskud, da
den løb ind i havnen. Og vi andre blev mødt med hurraråb, vinken,
flag og balloner!
En mindesten om 100 års jubilaren blev afsløret. Og hvis den sten
kunne tale, er jeg sikker på, den ville berette om den hyggelige atmo-
sfære, som alle årene har karakteriseret Vesterø Havn.

Hyggen og havet
Her 50 år senere er det da også hyggen og havet, der driver min
familie og mig mod havnen næsten hver eneste dag. Når jeg skal på
cykeltur med min datter, siger hun de ni ud af de ti gange, om vi ikke
skal cykle en tur på havnen? Enten ned på solnedgangsbænken, som
vi kalder bænken, hvor vi ofte mindes hyggelige Preben Jerup - eller
ned omkring den nye, flotte mole, hvor der er rift om bænkene og
badebroerne. Og i år kan vi sige ordet i flertal, for sørme om vi ikke
kan prale af nu at have to badebroer, som jeg ved, at vores altid
ihærdige havnefoged Alex har arbejdet kraftigt for - og oveni en
sauna med den smukkeste udsigt!

Udsigt over hav og havn 
50 år er ikke gået upåagtet hen. Gode gamle Carlsens Hotel ligger
her heldigvis endnu. Men Sømandshjemmet er blevet til Hotel
Havnebakken, Skibsprovianteringen er væk, og midt i det hele prydes
området af en flot skulptur af en skibsstævn.

Når tørsten skal slukkes efter en tur i baljen, ligger VesterØl jo dejlig
tæt på - både med udsigt over havet og havnen. Da de gamle røde
skure fra Lumskebugten og hen mod færgeterminalen skulle fjernes
og molerne fornyes, tænkte jeg uvilkårligt “åh nej ikke de røde
skure”... Men bagefter måtte jeg jo konstatere, at de nye moler og de
nye sorte huse er virkelig flotte - og passer godt sammen med det
sorte bødehus og det nye Færge- og Turistkontor. Og hyggen, den er
der heldigvis stadig. Når lystsejlerne, der i antal har erstattet de
tidligere fiskekuttere, griller på molerne, så er der ingen tvivl om, at
de også hygger sig! Det samme gør de lokale og os udenøs gæster,
som for manges vedkommende kommer igen år efter år.

Duft af fisk og pizza
Mange af os husker det gamle havnekontor, hvor damperen lagde til
i min ungdom. Det lille murstenshus er efter en periode med dufte af
fisk og svenske kanelsnegle blevet til hyggelige Deli med de dejligste
pizzaer. Morten og Christina har fået en fantastisk fiskeforretning op
at stå med et stort udvalg og udendørs servering. Majid’s grillkyllin-
ger og pizzaer er på 1.sal i den anden røde bygning, hvor blikket atter
drages mod havet! Også butikkerne i de røde huse på Fisketorvet
passer godt ind i havnemiljøet.

Den dejlige havudsigt skimtes også fra Mormors Kræmmerhus, hvor
Conni og Svend sørger for, at hyggen ligeledes er i højsædet! Og
Hummerens Hus passer stadig så fint ind i miljøet, hvor man kan
glæde sig over Karens og Flemmings ildhu - og den i øvrigt flotte
restaurering af det gamle fiskerimuseum. Og Brugsen den ligger
heldigvis, hvor den altid har ligget - og lad os håbe, at den også gør
det om 50 år og er lige så veldrevet og hyggelig som i dag!

Hep for os alle
Jeg hejser flaget til 150-års jubilæet og siger “Hep for havnens hyg-
ge”! Og hep for alle de læsøboer, der forstår sig på både at forny og
samtidig passe godt på deres elskede havnemiljø – og et lidt mindre
flag og et hep for alle os “ovrefra”, der har Læsø i vore hjerter!

Hep for havnens hygge...
Af Nanna Ziegler, journalist og Læsøfan
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