
"så lowli` som mowli”. 
 
”Noget andet er, at Øen på grund af sin afsides Beliggenhed i gammel Tid var et Tilflugts- og Skjulested for 
mange mislykkede Individer, ja ogsaa Forvisningssted for mislykkede Embedsmaend og bedre Folks 
uheldige Sønner”. 
Sådan skrev folkemindesamler Hakon Grüner-Nielsen om Læsø i 1924. 
 
Det er alligevel næppe muligt at påvise, at Læsø i moralsk henseende adskiller sig væsentligt fra det øvrige 
Danmark. Lidt sund skepsis over for fremmede kan man måske nok ane, men man opholder sig ikke længe 
på Læsø, før man fornemmer, at læsøboerne ikke lider af nogen udtalt angst for noget som helst, ej heller 
at blive bestjålet eller offer for ufredelige overgreb, hverken fra mennesker eller fra myndigheder. 
Langs de fleste veje står alskens ting og sager helt ubeskyttede i små selvbetjente salgsboder, og det er ikke 
mange boliger, der er udstyret med alarm-skilte til advarsel for ubudne gæster, og urimeligt mange biler 
bliver hensat uden at være låste og med nøglerne siddende i eller liggende synligt fremme. 
Læsøboere med både livrem g seler er et særsyn, og man kan sikkert med rette mistænke enhver med en 
mælkekasse på knallertens bagagebærer eller i traileren bag Kadetten for at transportere et eller andet, 
hvoraf der ikke betales moms 
Man har tillid til hinanden og sladren går, men man sladrer ikke.  
 
På Læsø indretter man sig "så lowli` som mowli. Det er praktisk, og man har tillid til hinanden. Verdens 
store stridigheder og krigeriske konflikter mellem nord og syd er afløst af en godmodig lokalpatriotisk 
børneleg mellem vest og øst, hvor Byrum i midten som regel ser lidt misundeligt til. 
Sikkerhedsniveauet for terrortruslen er slet ikke målbart på Læsø og den lokale landbetjent holder kun 
åbent tirsdag fra kl. 11.00 - 12.00 og torsdag fra kl. 16.00 - 17.00. 
  
Men en ting truer en gang imellem harmonien. Det er låste cykler. 
På skolen er det mindst en gang om året nødvendigt at råbe meget højt. Og læreren må eventuelt tage 
både eder, forbandelser og trusler med i sin opsang til eleverne: 
”Nu skal I fan… gal.. mig holde op med at låse de cykler” – underforstået at eleverne skal lade være med at 
låse hinanden cykler. Utallige er de gange, hvor en arrig far eller mor har måttet hente barn og tage en låst 
cykel med over skulderen hjem til boldsaksen, så man kan få cyklen køreklar igen. Ingen med respekt for sig 
selv har jo gemt hverken nøgle eller låsekode – hvem skulle dog ville stjæle en barnecykel?  
Og hvad en lille bandit blandt klassekammeraterne har gjort for at drille sin ven, har udviklet sig til en 
meget alvorlig forseelse, der kræver øjeblikkelig indgriben og alvorlig påtale. 
 
Faktaboks: 
Statistiske oplysninger om Læsø er sjældent sammenlignelige med oplysninger fra det øvrige Danmark. 
På Læsø kan små ændringer i absolutte tal medføre dramatiske ændringer i procentvise opgørelser. 
Således steg antallet af anmeldte ”hunde til ulempe for med 600 % fra 2014 til 2015 – antallet steg nemlig 
fra en til seks, mens anmeldte berusere faldt med 300 % fra tre til en. 
i 2015 undersøgte Politiet ni mistænkelige forhold. Der blev slet ikke registeret tilfælde af gadeuorden, 
nabostridigheder eller …. 
 
 


