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JEG ANBEFALER

Thomas Mygind
Tv-vært og foredragsholder
Thomas Mygind blev kendt, da han
i 1998 var vært i realityshowet
”Robinson Ekspeditionen”.
Efter at have været ekspeditionsleder
og tv-vært i nogle år, kom han om bag
kameraet hos SBS TV, i dag Discovery
Networks Danmark.
Ud over ”Robinson Ekspeditionen”
og ”Fangerne på Fortet” er han
også kendt for programmer som
”Rødderne”, ”Strandvejsvillaen”,
”Danmarks Klogeste Barn” og ”Kan
du danse?”.
Senest har Thomas Mygind han
medvirket i programmerne ”Peking
Express”, ”Krimi 5” og ”Kagekampen”.
Han er 55 år og er gift med Regina
Pedersen.

Læsø byder på masser af gode lokale råvarer. For eksempel jomfruhummere. Foto: Flemming Larsen

Fred og ro på Læsø
Danmark. Thomas

Mygind har besøgt mange
eksotiske steder, men når
han i dag skal slappe af,
foretrækker han Læsø

Frederikshavn
JYLLAND

Vesterø Havn

LÆSØ

Byrum

- Hvad er dit bedste rejsemål?
- Gennem mit job som tv-vært har jeg gennem de seneste 25 år fået rigeligt afløb for
de mere eksotiske rejselyster. Så når jeg selv
frit kan vælge, går turen til Læsø. Og det gør
den så ofte som muligt. Typisk er jeg nordpå i
hvert fald en gang om måneden.
- Hvorfor netop Læsø?
- Det er nok det sted på kloden, hvor jeg
slapper bedst af - på soloture eller sammen
med familien. Det er, som om pulsen falder
med 10-15 slag på færgeturen. Og når jeg sidder i sommerhuset med en kop neskaffe og
kigger ud over havet, føles virkeligheden og
fastlandets fortrædeligheder på dejlig behagelig og afstressende lang afstand.
- Hvad skal man opleve?
- Helst så lidt som muligt. Og det er der,
specielt uden for sæsonen, rigeligt med muVesterø Havn
lighed for på Læsø. De helt store turistattraktioner er der heldigvis ikke mange
LÆSØ
af. Til gengæld er der frådende hav og
charmerende rå uspoleret natur ad libitum. Og en absolut fantastisk golfbane, ikke
at forglemme. Faktisk en af landets allerbedste.
- Et godt sted at spise?
Østerby Havn
- Læsø byder på masser af mulighed
for store ”basis-kulinariske” oplevelser, primært koncentreret om gode
lokale råvarer. Der er flere gode spisestedet på øen, men mine personlige
favoritsteder er Læsø Spisehus i Østerby og
Hotel Nygaard i udkanten af Byrum, ligesom flittige besøg hos fiskehandler Thorsen i
Østerby Havn også er et must.
- Hvad vil du helst bruge penge på under ferien?
- Under mere eksotiske himmelstrøg god

Når Thomas Mygind skal slappe totalt af, sker
det på Læsø og gerne på øens golfbane, som han
opfatter som en af Danmark bedste. Her er han
med sin trofaste golfbuddy, Karsten Christiansen.
Foto: Torben Holst.

mad og aktive oplevelser. Og selvfølgelig
greenfee - under mottoet ”hellere én dyr og
fantastisk oplevelse end tre middelmådige”.
Til gengæld er souvenir- og postkortbudgettet ikke-eksisterende.
- Hvad er din værste rejseoplevelse?
- Et roadtrip til Key West i 2011. Florida,
bilen (en topløs Mustang) og selskabet (min
elskede hustru) var absolut fantastisk, men
desværre blev jeg sendt til tælling af en dobbeltsidet lungebetændelse og oplevede ikke
meget andet end febertåger, og det endte da
også med akut lægebesøg og en gigantisk regning. Heldigvis fik vi det meste refunderet af
forsikringen. Men tiden, den var jo tabt.
- Om andre rejsende: Jeg undrer mig altid
over ...
- Efter at have rejst over det meste af klo-

den på både primitiv feltfod og i udsøgt luksus
er der efterånden ikke meget, der kan undre
mig mere. I hvert fald ikke lige, hvad ”rejsende” angår ...
- Det dummeste, jeg har gjort på en ferie, er ...
- ...”smart dum-bevidst” at overse lokale
parkeringsregler i Estepona i Spanien, hvor
jeg kreativt ”smed” udlejningsbilen, mens vi
lige skulle have et hurtigt måltid, aftenen før
vi skulle med flyet hjem næste morgen. Efter
middagen var bilen fjernet af p-myndighederne, så vi tilbragte det meste af natten på
den lokale politistation for at få bilen (indeholdende al vores bagage) frikøbt. Men vi nåede heldigvis lige akkurat flyet hjem.
- Afslapning på ferien er for mig ...
- ... det meste andet end at dase i solen.
Strandløve eller badejern bliver jeg aldrig. Så
hellere en løbetur i vandkanten, et maraton,
en cykeltur i bjergene eller ren afstresning
med en tyk bog og et køligt glas eller en varm
kop i skyggen.
- Hvad er dit bedste rejsetip?
- Sørg for at have forsikringen i orden og
overhold det lokale p-reglement.
- Hvad er dit drømmerejsemål og hvorfor?
- Et halvt års tid i New Zealand med min
elskling i camper. Primært på grund af den
storslåede natur og følelsen af at være langt
væk fra det hele og tæt på det allervigtigste.
Af Flemming Larsen, flla@jfmedier.dk

