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Andelsselskabet Læsø Frysehus

En del borgere i Byrum havde gået med tanken
om oprettelse af et andelsfrysehus på LæsØ,
selvom saltkarrenes og henkogningsglassenes
tid langtfra var forbi. De blev enige om at
fremlægge en tegningsliste og forespurgte en
del borgere i byen. 65 personer skrev sig på
listen, og man indkal-dte til stiftende gene-
ralforsamling.

Denne afholdtes d.23.5.I950, hvor 27 personer
var mødt, samt repræsentanter for firmaet
Llndholm og Ryø, ÅIborg. Dette firma sku]le i
henhold ti1 tegningslisten være forpllgtet
til at levere frysehuset forsynet med Atlas
maskiner. Firmaet redegjorde for frysehusets
udvikling og for tegningsarbejdets forløb.

Ved 1iv1ig diskussion blev lovene vedtaget
punkt for punkt, og man enedes om at kal-de
selskabet: "Andelsselskabet Læsø Frysehus. "
Bestyrelsen bfev valgt:
Formand: Bernhardt Gaarn Larsen.
Næstformand: Holger MØnster.
Kasserer: Christian Bech.
I øvrigt indvalgtes: Marie Pedersen, Karla
Hansen. Suppleanter var: Niels Chr. Jensen og
Lars W1l-sen . Revisorer bl-ev: J. Chr. Hansen
og Charles Lydersen, al-Ie fra Byrum.

I løbet
køb af
grunden
gårdej er

af sommeren arbejdede bestyrelsen med
byggegrund. Man enedes om at købe
bagved Byrum mejeri af forhenværende
Anton Nielsen, Østergård, Byrum.Grun-

den var 8 x 12 m, pris 500 kr. Efter forhand-
linger rned forskellige lnstanser gik bygge-
riet igang. Bygherre: Lars Wi-lsen og Graven
Andreassen. Byggelån: 49 . 000 kr.

Frysehuset kunne tages i brug d.1.7.1951. Be-
styrelsen ansatte Adda og WiIhelm Jacobsen,
Byrum, til bestyrere af huset for 900 kr. om
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året. Åbningstiderr var aIle ugens hverdage
8.30 10.00 samt i juni, juli og august
tillige fra 17.00 - 17.30. Der var 80 fryse-
bokse ialt. Afg'if ten var:
1 stor boks: 10 kr. om måneden.
1 lil1e boks: 7 kr. om måneden.
LØse pakker: 30 Øre pr. kilo.
AfkøIing af hele og halve dyr betaltes med
1 kr. for andelshavere og 5 kr. for ikke-an-
defshavere.

I ]Øbet af sommeren L952 var næsten alle bok-
se lejet ud, og frysehuset havde en særdeles
god indtægt på de løse pakker. Trods denne
gode fremgang for frysehuset og medlemmernes
tilfredshed med den gode service, der blev y-
det, ønskede Adda Jacobsen i Iøbet af somme-
ren 1956 ikke at fortsætte som bestyreri men
fortsatte dog ti1 februar 1957, hvor Thormine
Ægidiussen, Byrum, blev antaget ti1 bestyrer,
hvilket hun var til 1970, hvor hun flyttede
fra Læsø. En kort periode, cd. t-årstid i
L970, var Kirsten Wachmann, Byrum, bestyrer;
men derefter tiltrådte Adda Jacobsen igen sit
virke i frysehuset.

Torsdag d.4.3.L97 6 afholdtes generalforsam-
ling på wilsens Pensionat, og samtidig fejre-
des Frysehusets 25-års jubilæum med en 1iIle
festlighed.

Ved generalforsamlingen 24.11.1981 var Chri-
stian Bech, Byrum, på omvalg efter 31 års
virke som kasserer. Nu Ønskede han ikke at
fortsætte længere. LiEeledes ønskede Adda Ja-
cobsen hel1er ikke at fortsætte som bestyrer -

Disse 2 personer havde gjort et stort stykke
arbejde for Læsø Frysehus. Ligesådan Wilhelm
Jacobsen med hans tekniske snil-de - De var a1-
le 3 stærkt medvirkende til Frysehusets be-
ståen. For at sikre Frysehusets faste åbnings
tider blev Ellen Jensen, Byrum, bestyrer fra
1981 ti1 1983, hvor H Jespersen,VesterØrover-
tog posten som bestyrer-

bestyrere

25-års jubilæum
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fremtiden I'rysehuset eksisterer i bedste velgående idag

trods husholdningsfryserne findes i mange
hjem. Disse frysere har nemlig oftest ikke
kapacitet nok i slagte-, frugt- og grØntsags-
sæsonen og ved nødslagtninger. Endelig kan de
ikke rumme hele og halve kroppe til- køL, så
Andel-sfrysehuset vi1 næppe miste sin beret-
tigelse 1 mange år fremover.
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Guri Møl-l-er Kristensen


