Lodshuset på Albuen

Lodshuset på Lolland Albue
Ude for enden af den lange tange Albuen i Nakskov Fjord ligger det gamle lodshus
med en unik beliggenhed. Et ophold i dette hus er en dejlig oplevelse. Huset er
omgivet af vand til næsten alle sider og naturen er storslået. Lyset, himlen og havet
er fascinerende. Der er dejlige badestrande til børn og voksne, og hvis man er
heldig, kan man finde rav eller fange en stor havørred.
Det gamle Lodshus fra 1873 er ejet af Naturstyrelsen og drives af Foreningen
Lodshusets Venner. Efter en omfattende istandsættelse blev huset åbnet for
besøgende og overnattende gæster i 2003. Et ophold i huset er en ganske særlig
oplevelse, da dette er indrettet som da lodserne levede og arbejde på Albuen i
1930-40-erne. Man får næsten en fornemmelse af at bo i et museum med
petroleumslamper, brændekomfur og inventar fra dengang bedstefar var dreng.
Huset er i dag indrettet med det vi kalder Lodsens Lejlighed, hvor der er tre mindre
stuer, soveværelse med dobbeltseng, køkken med almueblåt og brændekomfur,
fadebur, depotrum og entre. Midt i huset går en trappe op til Fiskerens Loft. På loftet
dufter af tjæret garn og vi finder en masse spændende fiskeudstyr fra gamle dage.
Der er også 3 soveværelser med 6 sovepladser og 20 madrasser, så man kan
overnatte på gulvet på det store loft, hvis man er mange personer i huset. I
vestenden af huset er et stort lokale, hvor der er borde og stole til 30 mennesker.
Ved siden af finder vi det gamle vaskehus. Her er fyldt med aktivitetsudstyr til
stedets gæster.
Endelig er der det, som vi kalder Lejligheden beliggende midt i huset. Her er lidt
mere moderne, el, radiatorer, køleskab, fryser, komfur mm. Her kan bo 4 personer.
Lejligheden er også velegnet til ophold i vinterhalvåret.

Praktiske oplysninger:
Adresse
Lodshuset, Albuen 3, 4900 Nakskov.
Kontakt
Reservation af ophold og besøg sker til Nakskov Turistbureau, Axeltorv 3, 4900 Nakskov,
tlf. 54 92 21 72. E-mail: visitnakskov@infololland.dk
Opholdets varighed
Der tilbydes ophold for grupper fredag-søndag. Skoleklasser tilbydes især ophold tirsdagtorsdag. Ophold af flere dages varighed kan aftales på særlige vilkår.
Formidling og undervisning
I forbindelse med ophold foretages ved ankomst altid cirka 1 timers gratis formidling og
rundvisning i huset af en af Lodshusets formidlere.

Ankomst, oplukning og afrejse
Nøgle udleveres ved ankomst i forbindelse med rundvisning. Afrejse og nøgleaflevering
aftales nærmere ved samme lejlighed.
Rengøring og aflevering
Husk: Der er intet dagligt personale i Lodshuset. Som hovedprincip afleveres Lodshuset til de
efterfølgende brugere i samme rengjorte stand, som det blev modtaget. Dvs. inventar sættes
på plads, alt affald tages med retur, borde og vindueskarme aftørres, der fejes eller
støvsuges og gulve vaskes.
Såfremt rengøringen ikke er tilfredsstillende, fremsendes regning på slutrengøring.
Madlavning
I køkkenet er store og små gryder, pander, skåle, grydeskeer, knive osv. til madlavning på
brændekomfuret – næsten alt er model 1930-40-erne. Gryderne må også gerne anvendes
udendørs på vores grillplads. Nogle gæster vælger at tilberede maden på den store grill i
haven. Der er en stor kølig kælder til madvarer, men let fordærvelige fødevarer kan ikke
anbefales ved ophold i den varmeste årstid.
Service
I skuffer og skabe findes bestik, kopper, glas, fade, skåle og andet service til 25 personer. Da
også dette er gammelt, er der forskellige modeller at vælge imellem. Alle forbrugsvarer skal
medbringes også ting som opvaskemiddel, køkkenruller, kaffefiltre, salt, peber etc. Der skal
også medbringes håndklæder og viskestykker.
Overnatningsfaciliteter
8 sovepladser i senge i 4 værelser. 20 madrasser til at lægge ud på loftet. Der er dyner og
hovedpuder til sengene – her skal bare medbringes sengelinned. Hvis madrasserne
anvendes skal der medbringes et lagen til underlag og dyner eller sovepose. I Lejligheden er
der sovesofa og køjeseng. Ved leje af Lodshuset kan teltning i haven tillades i begrænset
omfang.
Opholdsrum
I Lodsens Lejlighed er to mindre hyggelige stuer med plads til knap 20 personer og en mindre
hyggestue. Mod vest er et større lokale med borde og stole med plads til 30 personer. Dette
lokale kan også anvendes til undervisningslokale. Der er elektricitet i nogle af
opholdsrummene.
Toilet- og badeforhold
Der er multtoilet ved fyret ved siden af Lodshuset. Der er normalt toiletpapir. Der er ikke
badeværelse, så det er etagevask eller et friskt bad i Nakskov Fjord. Vi anbefaler at bruge
saltvandssæbe eller shampoo.
Aktivitetsudstyr
I det gamle vaskehus findes en del aktivitetsudstyr til praktiske øvelser. Her er garn, ruser og
krogliner. Waders i forskellige størrelser til børn og voksne. Forskellige typer af net til fangst
af større og mindre vanddyr. Akvarium med pumpe og terrarium. Vandplantehenter, sold,
vandkikkerter, lupper, bøtter og bakker. Materialer til stenmaling. Kikkerter, plantepresse mm.
Ved havnen findes Lodshusets båd Lappedykkeren. Hertil er årer, redningsveste og øvrigt
sikkerhedsudstyr. Brug af båden foregår på eget ansvar.

Bålplads og brænde
I haven ved Lodshuset findes 1 større bålplads med grillrist til brug for stedets beboere. Der
er flækket brænde i skuret længst mod vest og en mindre håndøkse. Spar venligt lidt på
brændet. Det er svært at få brænde til Albuen.
Vand
På Albuen har man altid drukket regnvand, der blev opsamlet i betonbrønde ved husene.
Dette kan ikke anbefales i dag. Derfor bør drikkevand og vand til madlavning medbringes. Vi
har bibeholdt regnvandsbrønde og vrikkepumper til rengøringsvand.
Fiskeri
Flere steder fra kysten er der fine fiskemuligheder med stang. Personer mellem 18 - 65 år
skal have statens lystfisketegn. Alt udstyr til stangfiskeri skal selv medbringes.
Medbring
Drikkevand, mad, sengelinned eller lagen og sovepose, viskestykker, affaldssække,
myggespray, solcreme, indesko, lygte, kikkert, mobiltelefon samt personligt udstyr.
Adgangsregler
Albuen er et skønt sted, som mange besøger pga. den fine natur og stilheden. Derfor må
Lodshuset ikke anvendes til fester, og høj musik kan ikke tillades. Vis naturen og Albuens
øvrige gæster hensyn. Det anbefales at færdes på stierne i området. Spidsen af Albuen er
lukket for færdsel i fuglenes yngletid 15/3 – 15/7. Dette færdselsforbud gælder også for
færdsel i strandkanten, men man må gerne færdes på stien forbi husene.
Transport til Lodshuset
Færdsel til Lodshuset foregår enten ad vandvejen eller ad den smalle 6 km lange tange, som
forbinder Lolland og Albuen. Vi anbefaler sejlads med Postbåden. Kontakt venligst selv
Postbåden for nærmere aftale. Der er mulighed for sejlads fra Nakskov Havn eller Langø
Havn. Ad tangen kan man færdes til fods med rygsæk. For at skåne naturen og landskabet
begrænser vi kørsel på tangen mest muligt, så dette vil normalt ikke kunne tillades.
Telefonnumre:
Nakskov Turistbureau: 54 92 21 72
Vicevært Brian Truelsegaard: 24 48 26 74
Foreningen Lodshusets Venner, Per Bergstrøm: 23 32 65 76
Spørgsmål om naturen: Naturvejleder Klaus Bek Nielsen: 20 28 27 32
Priser for ophold og mere information om booking på www.lodshusets-venner.dk
Yderligere information om Lodshuset og Nakskov Fjord på www.nakskovfjord.dk

