
Så var der atter arbejdweekend. Fremmødet var begrænset med 7 
medlemmer kiggede forbi og gjorde en god indsats. Men der er stadig 
arbejde hvis vi skal holde tidsplanen.

Den dårlige del af forstærkningen agter i styrbord side på 3,5 meter er nu pil-
let ud. Det var sådan lidt med sved på panden for hvordan så den ud videre 
ned gennem skibet? Det var dog en lettelse at se at det “kun” er de 3,5 meter 
der skal skiftes, den er god nok derfra. Og da vi nu kunne komme til naglerne 
i øverste bordgand fik vi dem skiftet. Vi havde en god nagleskærer der i gnis-
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ternes funklende lys skar og skar. Ved demonteringen lykkedes det også at få 
knæene hele ud, så der bliver ikke ekstra arbejde. Vi forventer at kunne købe 
træet i egernsund så vi meget snart kan komme videre.

Vi havde også projekt tovværk. Her skal vi have en hel del skiftet. Til dette 
projekt er der en vakeægte tovholder der er gået igang. Han vil købe tovvær-
ket hjem og i påsken står den så på splejsninger - rigtig godt!
Ottar er nu næsten skabet helt i bund og planen er at få hende færdigmalet 
udvendig så vi kan starte med at vende hende i påsken og så få hende gjort 
klar indvendig og søsat.
Søndag fik vi besøg af et tidligere medlem der bor i den nordlige del af Jyl-
land. Hun var i området og kom forbi dels for at hilse, dels for at give en hånd 
med - hyggelig, hyggelig.

Skibslagshilsen
Steen Weile
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