
Så er sejlsæsonen 2013 ovre for Sebbes vedkommende. Skibet skulle 
op. Det var varslet gennem måneder på vor hjemmeside og pr. E-mail 
for at sikre os, at vi var folk nok, idet arbejdet er meget hårdt, hvis vi er 
for få! Klokken 09.00 stod vi 6 mand på dæmningen!

Stemningen var ikke for god, da det er umuligt at trække et 3.5 tons tungt skib 
op ved håndkraft, med så så få mennesker. Så kom det pludselig frem at der var 
nogen der havde anvendt Facebook og meddelt at det først var klokken 10.00 og, 
at man så kunne møde på nausten. Hm! det gør jo ikke planlægning nemmere. Der 
dukkede et par stykker mere op og vi besluttede at ro skibet ud til nausten. 

Vejret var fantasisk - helt stille og solskin og samtidig varmt efter årstiden og 
sandelig om vandstanden ikke var over normal. Vi roede stille og roligt ud - tog en 
pause og nød vejret og naturen ud for parken. Træerne er så småt ved at iklæde 
sig efteråret farvepragt. Vi roede så over til nausten og lagde til. Der var kommet en 
mere, men vi var stadig for få til at tage skibet op. Planen var så at afrigge skibet og 
så ro det tilbage til havnen, så var det i det mindste klar til optagning der så måtte 
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blive en anden dag - surt. Hovedet blev taget af, halen, rå og sejl samt de årer der 
ikke skulle bruges. Så var det masten! Det er sin sag at tage så stor en pind ned pr. 
håndkraft, men gjort på den rigtige måde er det ikke noget problem. Vi gjorde det 
på den rigtige måde og let og elegant fik vi den ned. Sejlet blev bundet af råen og 
mast og rå hængt op i nausten. Der dukkede nogle flere op og vi kom op på en 16 
- 17 stykker. Vi lavede en optælling af, hvor mange der kunne trække spillet og blev 
enige om at vi nok kunne få skibet op og gik så igang med at tømme skibet for de 
sidste årer samt dørken. 

Så var der en der blev iført gummibukser (waders) for at få skibet lagt i rigtig 
position. Der blev der trukket og for fuld hug røg skibet fint op på stranden, men 2 
meter ved siden af stedet hvor hun skulle have været. Ny taktik og nyt forsøg og se, 
det lykkedes! Så blev spillet koblet på og første hold spillemænd gik igang. 

Stille og roligt kom hun op, men det er tungt. Vi har så heldigvis en der er specialist 
i taljer og trisser, så der blev rumsteret rundt og lavet udvekslinger, så det blev lidt 
lettere at køre spillet. Da skibet var godt oppe på stranden blev der så rengjort med 
koste og skrabejern. Pludselig er der en der råber” se der er marsvin” og sandelig 
ja, der var 2 marsvin på vej ind af fjorden. De fulgte desværre kysten på den anden 
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side så selv med den store 400 mm linse var det svært, at få et ordentligt billede. 
Der var en der havde været ude at købe lidt mad, så der blev dømt frokost. Herligt 
at vi kunne sidde udendørs ved langbordet. Efter frokosten gik vi attter igang 
med ophalingen og en times tid efter lå skibet i nausten, dørken var sat på plads 
og årerne lagt på loftet. Der genstår nu at få skibet klodset op og en gennerel 
oprydning, dette valgte vi at sætte på planen til ophaling af Ottar den 26. oktober. 
Vi syntes, at vi havde lavet en fin indsats, vi kunne være stolte af. Der havde hele 
vejen igennem været en rigtig god stemning - det er herligt at være sammen med 

glade og positive mennesker og så endda få lavet noget fornuftigt. 
En stor tak til deltagerne.
Ottar er stadig i vandet og er vi heldige, kommer der endnu nogle dage med sejlvejr 
og er der noget bedre end at sejle ud af fjorden en lørdag eller søndag i efteråret, 

med den efterårsklædte skov i dens mange farver? Mulighederne er der og alle har 
mulighed for, at arrangere en tur - find en skipper og sejl.
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