
 

 

 

Vedligehold af Sebbe og Ottar 

2017-04-23 

Vore gode skibe har skullet gennemgå noget vedligehold over vinteren. Så 

den 8/4 var vi en god flok der samledes på Nausten. 

Der var et par lasker der manglede at blive bearbejdet og monteret, samt en 

kobberplade. Plus en rorpind der har været under tilvirkning en rum tid, og jo 

er ganske væsentlig for at kunne sejle når det kommer så vidt. 

Broen måtte også lægges ud, så den var klar når Sebbe skal søsættes. 

De tilstedeværende kastede sig over arbejdet med ildhu, og inden længe 

genlød Nausten igen af træværktøj der muntert blev svunget over de 

sagesløse træfibre. Der blev indkaldt til kl 11-møde med klokken som vanligt, 

og som vanligt med den nye formand med stærk forsinkelse. 

En hyggelig frokost blev indtaget, og arbejdet fortsatte herefter ufortrødent. 

Da dagen var omme, var midtskibs-lasken monteret og skulle blot males. 

Kobberpladen var også monteret og skulle males. Agterlasken manglede 

stadig, da det var mere end vanskeligt at få den korrekt tilpasset, men folk tog 

hjem med god samvittighed efter en produktiv dag. 

Den 13/4 var der så påskelejr – en god håndfuld mennesker havde trodset 

helligdagene og vovede sig ned på Nausten. Efter en morgenmad og 

rådslagning fortsatte arbejdet på skibene. Sebbe fik fokus omkring lasken 

samt rorpinden. Ottar blev kigget på med forskibs-toften, som er blevet af 

god, tyk tør egetræ. Den kommer til at holde rigtig længe! 

Efter frokost satte Jörgen noget af hans eget udstyr op – en paella-

gaskogeplade. Herefter blev der tændt op, en gigantisk paella-pande sat på, 

og snart duftede Nausten himmelsk! 

Det var nu vanskelige forhold at arbejde under, da den gode duft helt 

distraherede folk fra arbejdet, men det skulle belønne sig da det var 

aftensmadstid. Bunden af paellaen var perfekt brændt på og let 

karamelliseret, og resten var helt fantastisk – et måltid som var de gamle aser 

værdigt! 

Da aftensmaden var overstået begyndte de fleste at tage hjem. Kun 

undertegnede plus hund blev på Nausten og fik ordnet et par småting, inden 

det blev sengetid. 

Næste morgen blev der behørigt fyret op, da Nausten var blevet noget kold i 

nattens løb. Sommeren er stadig et stykke vej henne at hente. 

Folk begyndte stille og roligt at komme, og efter lidt morgenkaffe blev de 

stakkels træfibre igen udsat for alskens ulykker. 

Den store laske var blevet opgivet til fordel for en mindre, og i dagens løb blev 

denne monteret. Rorpinden tog mere og mere form. Ottar fik påmonteret 

toften, men efterhånden som montering skete, blev det mere og mere tydeligt 

at der var en række ting på Ottar der stadig skulle laves. 

Summa summarum efter påskelejren – træaarbejde på Sebbe er overstået, 

der skulle blot males. Ottar mangler en del endnu, og bliver derfor søsat når 

hun er klar til dette.  



 

 

 

I løbet af ugen var Nicole og Gitte på Nausten og fik tjæret Sebbe indvendig 

under vandlinien. Så er hun da sikret mod råd hvis der skulle komme en 

oversvømmelse igen inden søsætning. 

Arbejdslørdag den 22/4 havde 4 personer, som alle var bevæbnede til 

tænderne med malerpensler og maling! Årerne kom ned fra loftet og fik 

træbeskyttelse, råen og masten fik træbeskyttelse, dørken fik en omgang hvor 

det var nødvendigt og Sebbe også lidt rundt omkring. Så der mangler lidt 

mere pletmaling samt bundmaling – så er det tid til søsætning! 

Skibslagshilsener, Allan Jensen 

Der nydes en øl med sikkerheden i højsædet! 

Ottar er ved at være noget træt i øverste bordplanke og langsgående lægte 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materialeforvalteren tilvejebringer paella 

Der ses meget frem til paellaen ved deltagerne på påskelejren 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Med sikkerheden i højsædet (bemærk placeringen af høreværnet) 



 

 

 

 
Jörgen fremviser med stor begejstring hans rorpind!



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


