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I mange år har de to plasttoiletter været en torn i øjet på de fleste. Målet har været at få dem erstattet af to 
trætoiletter placeret diskret så der igen fra vandsiden bliver udsyn til bulhuset. I dag skete det så - træskel-
ettet med tag står klar og mangler bare sider og døre og så blev platkasserne fjernet. Vi var fire der mødtes 
klokken 09.00 - vejret var fint og rundstykker og kaffe kom på bordet. Så gik vi igang med demontage af 
plastkasserne, græsslåning, maling af bulhus samt taget på det nye toilet. Romregattaen var aflyst på gr-
und af skippermangel og en lille del af besætningen havde så sat sig for at tage en tur med Ottar - de kom 
forbi ved ti tiden. Under nedbrydningen af plasttoiletterne kom der pludselig en and tordnende ud under 
soklen og da bygningen var væk, dukkede der en rede op med otte æg. Æggene var da blevet kolde så der 
var ikke lige noget at gøre - synd. Ænderne holdt sig i området og det viste sig at være et par gravænder.
Under arbejdet fandt vi ud af hvad “væltet lokum” egentlig vil sige - og vi fik det også dokumenteret. Under 
demonteringen vippede de bløde plastsider ned og det lignede så sprængt “lokum”. Humoren trives i bed-
ste velgående på nausten! Ved middagstid fyrede vi op i grillen og så var der grilpølser og se, - så kom der 
et af de modne skibslagsmedlemmer forbi med et par flasker god rødvin - hvad kan man snart ønske mere. 
Vi fortsatte vore sysler hen over eftermiddagen og da vi forlod nausten kunne vi med tilfredshed konstatere 
at det vi havde sat os for var gennemført. At kalde det “et skridt for menneskehede” vil nok være en kende 
overdrevet, men at kalde det “et skridt mod et smukkere område” holder helt sikkert.
Tak for hyggeligt selskab og god insats til de fremmødte.

Nymalet naust og kalket skorsten

Det var en fryd at se nausten. To af de lidt ældre i skibslaget havde malet hele nausten udvendig og kalket 
skorstenen - et meget fint stykke arbejde - nu er den virkelig præsentabel. En stor tak.

Steen Weile

Væltet lokum - det kan man 
da forstå!

Sprængt lokum - ja billedet 
taler jo for sig selv.

Fortsættes



Det smukke bulhus 
træder nu frem og 
giver, sammen med 
nausten indtrykket af 
“vikingeby”.

De to stakkels gravænder blev forstyrret 
af vort byggeri

Da Ottar lagde til blev der liv på nausten.

Ottar fortsatte til havnen for årer. 
Med modvind er det uhyre svært at 
krydse ind med det smalle farvand.


