
Nu var vi ude at sejle i går og havde en rigtig fin tur i Ottar, men der lig-
ger også en række opgaver. Derfor havde vi aftalt arbejde i dag.

En håndfuld mødtes på dæmningen ved Ottar medens andre mødte 
op på nausten. Vi gik ombord i vort smukke lille skib og kort efter gik 
det for roning til nausten. Vandstanden var normal hvilket betød at Ot-
tar kunne flyde ved det tilbageblevne brofag - uden besætning. Vi gik i 
land og der var frisklavet kaffe samt kage Ander´s bedre halvdel havde 
bagt - 2 slags endda, så den traditionelle mazarintærte kunne slet ikke 
måle sig. Under indtagelsen af den sorte væske var der komstruktion-
smøde idet vi skulle have designed 6 holdere til halsen på Ottar - 3 i 

styrbord og 3 i 
bagbord. Der 
blev diskuteret 
godt og grun-
digt og vi blev 
enige om hvor-
dan de bedst 
kunne laves. 
Anders tager 
sig af denne 
opgave. 
Så var der lige 
det med hvor 
1,5 meter af 
remmen over 
pyntebræd-
derne var 
brækket - det 

tog Peter sig af. Nicole og Ellen meldte sig frivillig til at tage på havnen 
og give Sebbes mast og rå olie. 
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Ottar kunne lige klemme 
sig ind ved det inderste 
(og eneste) brofag.

Pæleormene skulle foto-
graferes selv om de be-
stemt ikke er velkomne.
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Der var så det store 
broprojekt. Muligheden 
for at købe nye bropæle 
monteret af brolauget 
blev diskuteret, men 
nu var det lige det at vi 
havde forberedt pæle 
samt forstærkning. Efter 
en gennemgang af mu-
ligheder blev vi enige om 
at montere de pæle vi 
har og så næste gang få 
sat nogle større og mere 
holdbare af brolauget. 
Da et et pælefag med 
brækkede pæle blev 
bragt i land kigge vi nær-
mere på “ormene” der 
faktisk er en snegleart 
der bare elsker træ. 
Lucas blev forespurgt 
om han ville slå græs og 
denne opgave greb han 
så der igen er pænt ved 

nausten.
Det blev frokost og denne blev indtaget på knuds bænk. Vi kunne ikke 
komme videre med Ottar så vi gik ombord i skibet og roede hende 
tilbage til dæmningen. Tilbage ved nausten gik pæleholdet igang med 

at banke de lange pæle 
ned. Det foregik med 
stige for at nå op. Det er 
et meget tungt arbejde 
og sidst på eftermidda-
gen, da jeg tog afsted, 
var de første 3 pæle 
stort set på plads. Un-
der arbejdet havde vi 
fået besøg af Bjørn og 
Noah - de lå i båden ved 
det yderste brofag, men 
kunne ikke komme i land 
- det resultered i at Jens 
og Anders havde pub-
likum både fra land og 
søsiden.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Jens borede for med et 
pælebord - “pas på du 
ikke borer hul” blev der 
sagt - “så løber vandet 
ud”.

Højt til vejrs ude i vandet - 
at sætte pæle kræver sin 
mand.


