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Så er planken næsten monteret!
9. maj 2015

Der var indlagt en ekstra arbejdsdag idet byggeriet er forsinket. Vi blev 6
og det var lige hvad der var behov for - især da den ene er skibsbygger.
Vejret var der ikke meget at berette om - blæst og regn, men heldigvis
skulle det meste foregå inde i nausten.

De sidste tilpasninger laves
med en god gammel høvl.

Starttidspunkt som altid kl. 09.00 og det selvsagt med kaffe og rundstykker. Der blev
snakket og hygget. Ved halv ti tiden kom de 2 sidste og så tog vi for alvor fat. Vi satte
ekstra afstivninger op, pillede planken ud og vores skibsbygger lavede de sidste
tilpasninger med høvl. Så blev planken atter sat på plads og støttet op. Stemningen
var rigtig god - der blev fortalt vittigheder og lavet sjov medens vi arbejdede. Med
planken på plads gik vi så under kyndig vejledning og hjælp, igang med at bore huller

Så er planken på plads
og halvdelen af naglerne
monteret.

og montere nagler. Men før vi gik igang med det blev der indlagt en “plankeøl pause” det havde vi fortjent. Så blev der sat nagler i og hen på eftermiddagen, da vi stoppede
var ca. halvdelen sat i. Det er en fornøjelse når alle tager fat og der rigtig sker noget.
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En stor tak til deltagerne og især til skibsbyggeren - alle havde gjort en stor indsats og
Sebbe er kommet et godt stykke nærmere søsætning.
Det næste bliver at gøre springerne færdige. Når de skal monteres skal de have
klodser imellem ligesom på bagbord side. Så er der tofterne og snellerne samt
knæene. Der ligger stadig en del arbejde og jeg håber, at medlemmerne vil bakke op
omkring den gamle dame, så hun atter kan komme ud i sit rette element.
Skibslagshilsen
Steen Weile

For at holde formen blev
der sat en mængde
afstivninger op både
udvendig og indvendig..

Så er planken næsten klar til
montering.

