Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

En lørdag på nausten
6. juni 2020

Onsdag blev det besluttet at mødes på nausten lørdag og fortsætte
med arbejdet på Ottar samt på nausten.

Der skiftes forbinding og
gipsen fjernes. Der er
mange kompetancer i
skibslaget!

Formanden for Ottar holdet (Kurt) havde været uheldig og var faldet i et
hul om onsdagen og i faldet havde han læderet sin højre hånd. Heldigvis har vi en sygeplejerske i skibslaget der kunne servicere skaden.
Vi er i øjeblikket igang med processen hvor det nye træ i skibet bliver
olieret og det kræver stor forsigtighed idet vi skal undgå snavs og
slibestøv der vil blive hængende i olien. Ligeledes er det “fingrene væk”
da fingeraftryk vil blive meget synlige - det overlader vi til politiet.
Først fik det nye træ en gang ren benar olie (nøj hvor bliver det flot) herefter fik skibet nok engang gori 22 - hun skal mættes for at det holder.
Jens og Bo fortsatte med udskiftning af de gamle lys amarturer - det er
nu engang lettere at arbejde i godt lys.
Vi var seks fremmødte og ud over et godt stykke arbejde hyggede vi os
sammen. Kurt gik godt nok rundt og brummede for han ville gerne lave
en masse, men en indbundet hånd skal man ikke dyppe i benarolie.
Vi fik løsnet bukkene fra gulvet hvor de var fikseret og planen er at vi
onsdag lægger skibet på siden og går igang med at skrabe gammel
fugemasse med videre ud af revner og erstatter det med prof10. For at
det kan holde er det vigtigt at vi får rengjort revnerne ordentligt. Hvor
stor denne opgave er vil vise sig.
Al den sorte maling skal håndslibes mat før vi kan male og de steder
under vandlinien hvor træet er blottet skal det have primer.
Først den ene side og så den anden.
Vi skal også have fremstillet anlæg til dørken på de nye bundstokke og
så skal vi have fremstillet nogle enkelte nye dørkbrædder.
Det nye træ skal have endnu 7 gange benarolie og det skal være tørt
ind imellem.
Færdiggørelsen nærmer sig, men det er svært at sætte en fast dato.
Stort skulderklap til det arbejdende folk!
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