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For nogen tid siden opdagede vi at der var små bunker træsmuld på 
hynderne i opholdsrummet. Der var også en del træsmuld ved bænken 
ude i nausten. Ved nærmere undersøgelse viste det sig at det var bore-
biller der var på spil. 

Borebiller går efter blødt træ og det har vi i opholdsrummet der er 
beklædt træ på 3 vægge samt loft. Det skal vi have gjort noget ved 
snarest muligt for ellers ender det med udskiftning af det hele.
Som en start skulle der ryddes over opholdsrummet samt rengøres.
Vi startede i dag og det var en besværlig opgave idet der var skubbet 
en del ting ind over opholdsrummen og så er der lige det at loftet er ret 
lavt i enderne og så det at nogen har placeret en stor skorsten hvor der 
er højest.
Vi fik gamle rustne lystofarmar-
turer, lysstofrør og andet fjer-
net som det første. Dernæst 
fik støvsugeren lov til at fjerne 
spindelvæv og edderkopper. 
Spørgsmål: Hvor mange edder-
kopper kan der være i en støv-
suger? Vi har ikke svaret for der 
var mange og vi talte dem ikke. 
En positiv ting var at vi ikke fandt 
rottelort deroppe, men derimod 
kattelort samt skroget af en 
kylling.
Nu er loftet sat op på en måde 
så det ikke kan bære en person. 
Prøver man, vil det give en ret 
hurtig nedstigning til opholds-
rummet. 

Borebillerne spiser nausten
2. oktober 2021

Temmelig ufremkom-
meligt - jeg lider heldig-
vis ikke af araknafobi.

Gæt en person - svaret 
findes andetsted i ind-
lægget.
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Man kan kun sidde på spærrene og der er meget lavloftet.
Vi gik igang og støvsuger, kost og fejebakke kom på overarbejde. Med 
den trange plads der er, kan kun en person være deroppe af gangen 
og man skal være temmelig atletisk for at komme derop.

Vi blev halvfærdige med rengøringen, et par timer mere så er vi klar til 
at bekæmpe skadedyrene.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Det er ikke netop det 
mest lækre arbejde.

Nausten har stået i 48 
år - den skulle vi gerne 
bevare.

Vagtmand Troels


