Springeren er i!
23+24/5
Igen var vi en god flok der havde sat hinanden stævne til at komme videre
med Sebbe. Efter en god gang morgenaffodring var vi klar til at gå i gang med
dagens dont. Der blev gravet sand ude foran Nausten. Vandet har det jo med
at samle det op henne omkring strandkanten for enden af vejen og lægge det
med et pænt ”Tak for lån” lige foran Nausten. Kim havde forskellige teorier om
hvordan man kunne få det til at
lade være med slige
ubehageligheder, men det skal vi
nok lige have kigget på efter
Sebbe er i vandet.
Der blev også arbejdet videre på
den midterste springer. Vor gode
Jørgen har jo knoklet på disse, og
den midterste blev klar til
montering. Så skulle vi til at bore
huller, men fandt så ud af at der
altså er ret stor godstykkelse når
der er en planke, en afstandsklods
og en springer, så boret kunne, på
trods af intentioner og ønsker, nu
ikke komme hele vejen igennem.
Niels instruerer de yngre medlemmer i hvordan man laver afstandsklodser
En hurtig tur til Sønderborg på
indkøb fik løst dét problem – 1 stk
bor i 8mm diameter og 400(!) mm længde kunne klare opgaven. Så kan vi
også bore både styrbord og bagbords side på én gang!
Niels var
på
besøg
for 2.
gang, og
hvad var
mere

Så laves der hul så vi ikke behøver at lænse; vandet kan selv løbe ud af skibet!

passende end at sætte en ny person til at lave huller i skibet? Det klarede han
nu helt hæderligt – hullerne blev lavet, og boltene kom i.
Den anden bænk ude ved bålpladsen blev også lavet i stand. Desværre måtte
vi konstatere at praktisk taget alle vores jernbanesveller var ved at være
rådnet op, så Dennis og Henrik påtog sig opgaven med at køre disse og
andet affald væk. Uheldigvis havde en nybagt musefamilie besluttet sig for at
lave rede i disse, og dette blev først opdaget da en af svellerne smuldrede fra

hinanden. Der var 6 helt nye museunger, men ingen mor. Ups! Vi forsøgte at
lægge dem et sted hvor moderen ville kunne hente dem, men vi måtte senere
konstatere at hun ikke så ud til at komme tilbage for at hente dem, så vi måtte
desværre sende ungerne på en for tidlig rejse til Valhalla.
Ungerne hyggede sig med at
arbejde med lidt af værktøjet. Nogle
huggede lidt brænde og andre
hyggede sig med stemmejern og
høvl. Det er jo vigtigt at lære børn at
bruge værktøj tidligt, inden de får
raget en masse dårlige vaner til sig
(som vi andre).
Hen på eftermiddagen kom Steen,
Jens-Peter, Troels og Sylvie. De tre
første kastede sig over lasken
agterskibs mens Sylvie fik græsset
ned i en højde så vi ikke gik og
Der er ét eller andet galt her, men jeg kan altså ikke lige greje hvad det er..
snublede over det. Hold op Nausten
summede af aktivitet – så skønt at
se! I løbet af dagen kunne der tælles 19 hoveder. Sikke en forsamling!
Käthe kom også, og hun havde taget to hjemmebagte kringler med. Nøj de
var gode, men desværre med begrænset holdbarhed i sådan en forsamling.
Hen under aften
kunne vi konstatere at
lasken var på plads,
ligeså den midterste
springer – fantastisk!
Undertegnede gik i
gang med at få den
anden springer
tilpasset, men her må
det konstateres at ITfolk nok bør
begrænse brugen af
værktøj. Der blev i
hvert fald skåret en
rigtig fin kile ned i
Fint vejr. Grill. Kød i rå mængder. What’s not to like?
springeren. Desværre
på den forkerte side.
Efter en kort rådslagning blev det besluttet at korte springeren 30 cm og så
lave kilen igen, denne gang på den rigtige side!
Ved aftenstid blev der købt ind til grillmad, og så blev der hygget! Aftenen
sluttede ca kl 20 hvor de sidste så gik hjem, klar til en ny dag!

Dagen efter troppede undertegnede op kl 9 på Nausten. Men der var ikke
andre? Øhm..

Perfekt ergonomi at arbejde på årer for mennesker i denne størrelse!

De begyndte så stille og roligt at komme, så hen ad formiddagen var der igen
fuld aktivitet på Nausten. Nogle gik i gang med at gøre noget ved årerne. De
trængte til en gang træbeskyttelse
og en gang polering for at fjerne
splinter. Her fik lille Leah en splint i
fingeren, lige op under
tommelfingerneglen. Av for den!
Nicole forsøgte at fjerne den, men
den sad lidt for godt fast, så Leah
måtte have tommelen i sæbevand.
Der gik en tre kvarters tid hvor hun
græd mere eller mindre konstant,
og da hun så skulle have splinten
ud blev det først slemt. Men lidt
som i Æsops fabel med Androkles
og løven, stoppede gråden med det
samme splinten var ude, og så var
hun tilbage til glade Leah igen. Det
Alle de spåner minder næsten lidt om et vinterlandskab
kan man da kalde hurtig effekt!

Yes – springeren passer!

Henrik, Dennis, Nicole og undertegnede havde kastet sig over den agterste
springer, så den kom i og ud nogle gange inden vi blev enige om at den
passede som den skulle. Der var ret meget pres på da den ikke var krummet,
så der kom en del ”Av for f***” og andre kulørte gloser når den pludselig
svippede ud eller rundt.

Hen under aften, cirka kl 19,
kunne vi dog konstatere at
den sidste bolt var monteret i
springeren, så det blev fejret
med en vel fortjent fyraftensøl.
Kun Dennis, Henrik, Käthe og
undertegnede var tilbage på
dette tidspunkt, så mens jeg
blev tilbage takkede de andre
af og drog hjem til
aftensmaden. Springeren blev
nu malet og Nausten ryddet
op, så når der kommer nogen
igen er eneste opgave med
springeren at få skåret toppen
Springeren i dens ”naturlige” element – på sin plads, i Sebbe!
af bolten af. Herefter er det
”blot” knæ, bjørn, tofter,
rengøring og maling, og så er hun klar til at komme i vandet. Hvis det skal
gøres rigtig flot kan man evt mase lidt Proof10 op under samlingerne ved den
nye planke.

Aftensolen over Augustenborg Fjord

Alt i alt har det været en rigtig god og givtig arbejdspinse på Nausten – så
godt at se at så mange har lyst til at bruge tiden sammen her omkring vores
fælles ”barn”, det gode skib Sebbe Als!

Skibslagshilsener,
Allan

