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Albuen er min barndoms tabte paradis, skriver Kirsten Magnussen

Fyr, lodshus og “udkiggen”
på Albuen giver hvert sit specielle indtryk af naturen
på Albuen. Det gør multtoilettet også, men det kom
dog ikke med på billedet
taget tirsdag aften.
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Unik mulighed for at bo midt i særpræget natur i gammelt hus indrettet nærmest som museum

Udlejningen faldet dramatisk
Albuen 
- Der er
strøm. Så du kan bare
tage din computer med og
sidde på stedet og skrive.
Siger Otto Paludan, så
det gør jeg. Sidder med
min computer på skødet
i skumringen og forsøger
at skildre stilheden og ensomheden omkring Lodshuset på Albuen.
Ole Paludan er skipper
på de to både, der kan føre turister til lodshuset på
krum-odden Albuen, hvis
man da ikke vælger at vandre de fem kilometer, der
er fra Albuen Camping til
lodshuset.
Det gamle hus blev bygget i 1873 som bolig for to
lodsfamilier. Det var dengang, der var sejlere til, og
Albuen var et sted, man
hyppigt passerede. Nu ligger fjord og lodshus stille
hen efter lodseriet sluttede
i 1959. Men siden 2003,
hvor lodshuset blev genåbnet som en mellemting
mellem et museum og et
naturcenter, har det kunnet lejes gennem Nakskov
Turistbureau.
Og her sidder jeg nu med
min computer på skødet og
forsøger at beskrive huset,

Blåt køkkentøj og sovsekander findes i rigt mål i spisekammeret
i det gamle lodshus. 
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Bænkene foran det gamle lodshus med de tre skorstene er et
yndet hvilested for turister. 
Foto: Lisbet Rasmussen

som alt for få benytter sig
af, og hvor der i spisekammeret er seks sigter, syv
randforme, men ingen termokande.
Det svigtende besøgstal
vidner husets to gæstebø-

ger om. I den første gæstebog, der blev taget i brug
ved indvielsen 16. juni 2003
er der ikke mange dage
mellem skriverierne. Huset blev flittigt besøgt sommeren igennem og i okto-

ber overnattede 8. klasse
fra privatskolen i Nakskov
som den første skoleklasse
i lodshuset.
Men i 2013 daler interessen og i år har blot to hold
gæster ud over Folketidendes udsendte skrevet i gæstebogen. Det er seks roere
fra Hellerup Roklub og “cykelholdet”.
Ifølge skipper Otto Paludan er dårlig markedsføring årsagen til den ringe
interesse.
- Men det skal vi have
rettet op på. Brugerrådet

for Nakskov Fjord bliver
nødt til at afsætte penge til
ordentlig markedsføring,
siger Paludan.
Han er selv med i foreningen Lodshusets Venner, der
er med i brugerrådet. Venneforeningen blev stiftet i
maj i år, hvor en halv snes
medlemmer også brugte
en weekend på at sætte
ting i stand i huset og på
grunden. Forhåbningen er
på et tidspunkt at overtage
ansvaret for driften fra Naturstyrelsen,
Og havde jeg forventet

ensomhed i det gamle hus,
hvor vi sov i lodsernes seng
og spiste af gammelt skrøbeligt porcelæn, ja så blev
jeg snydt.
Der var 28 gæster med
båden, så der var liv på Albuen, hvor mange spiste
hjemmebagt
solbærroulade i den gamle skolestue
200 meter længere ude ad
krum-odden.
Det hus har skipperparret Otto og Annelise Paludan lejet af Naturstyrelsen
indtil 2020 og brugt 150.000
kroner af egen lomme til at
sætte i stand.
Skolestuen kan ligesom
lodshuset lejes, men den
er mindre og her går man
glip af det multtoilet, der er
eneste mulighed for toilet
ved lodshuset.
Kirsten Magnussen, barnebarn af lods W. L. Gunnarsen skrev i den første
gæstebog:
”Albuen er min barndoms tabte paradis”.
Men det paradis er stadig
en mulighed for alle.
Se mere på www.lodshusets-venner.dk/
Inger Baumann Møller
ibm@ftgruppen.dk

