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Som de fleste nok har opdaget har vi fået vasket gulv i Nausten: det har 
været højvande. Vel osse på tide, det er en små ti år siden sidst... 

Takket være en heltemodig indsats fra ukendte gerningsmænd m/k, var alt 
løst inventar flyttet op på høvlbænkene og på bordet i kahytten. Naustens 
portsprække, hvor der ellers altid flyder tang, strå og skidt ind, var blevet 
dækket af med malerfilt, som var holdt på plads med et par påsømmede lister 
og en stavl sten fra bunken. Patentet virkede, langt det meste skidt blev 
udenfor. Der er ikke fundet skader, selv om en del af vores lejere (rotterne) 
må antages at være blevet hjemløse. 

Der har været en del vand inde i Nausten, ved døren til kahytten blev der målt 
præcist 40 cm. fra fugtmærket og ned til dørkbrædderne. Så vandet har stået 
op til undersiden af den yderste høvlbænk... Der har været vand inde i Sebbe: 
cirka op til dørkbræddernes højde agter, intet oppe forskibs. Vandet er 
kommet så langsomt, at det har kunne entre og forsvinde via spunshullerne 
uden at Sebbe har flydt – hun står fast og godt i sin bedding.  

Derimod havde en del af vores tømmerlager, træklodser og stort set alle 
Sebbes dørkbrædder været ude at sejle en tur. Dørkbrædderne sikkert af 
bare længsel efter at prøve en sejltur (hint) – måske sku' vi andre for en 
gangs skyld osse prøve at sejle en tur til sommer, siden vi nu har et 
Vikingeskib... (Hint, hint...). Det hele er nu - pånær lidt af varelageret – ryddet 
op mod Naustens ydervægge igen. Vandet må være kommet langsomt – der 
er stort set intet mudder på dørken, navnligt inde I kahytten er det pænt rent. 
Der er rendt lidt sand og mudder ind imellem svellerne I siderne, det skal bare 
fejes eller skovles ud når det er tørt. 

For at få tørret kahytten ud, er der blevet tændt kraftigt op I ovnen – den er så 
efterfølgende bleve drejet helt til, så den nærmest bare står og gløder. Døre 
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ind til kahytten er blevet efterladt på klem, så der er lidt ventilation. 
Dørkbrædderne buler lidt, men de skal nok lægge sig igen når de tørrer ud. 
Oprydning er stadigvæk stærkt tiltrængt, vi kunne godt bruge lidt 
tilstedeværelse dernede, bare for at kunne holde porten åben så det hele 
tørrer lidt hurtigere. 

Uden døre har vandet lige akkurat nået op til agterenden af Ottar. Der er en 
del rod af pælestumper, et broelement etc. som har flydt rundt, og bunker af 
strå og vissen tang, som vi skal have revet ned fra plænen igen... 
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