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Arbejdsdage i påsken

2 seje trodser kulden for
skibet skal jo være klar vi skal jo snart ud at sejle.

En mindre flok dukkede op skærtorsdag og efter en kop kaffe gik vi igang
med arbejdet. Det var mest til indendørs arbejde, så der blev skiftet nagler og
arbejde på knæ. Tjære er godt - især når det er hvor det skal være, men det
har en tendens til og så at være hvor det ikke har noget at gøre - værtøj, fingre og så videre og så er det meget klistret! Der var koldt i nausten og dejligt
varmt i opholdsrummet (captains cabin). Vi holdt ud til over middag.
Fredag gik vi atter igang. Der var et par seje vikinge piger der trodsede vejrguderne og fik bunden af Ottar gjort klar til maling. Aktiviteterne indendørs
fortsatte. Vi gik igang med at “operere” nogle meget besværlige nagle der har
siddet i siden den sidste store reparation for 25 - 30 år siden. Der var ikke
meget tilbage af dem fra 8 mm var de nede på 2 mm i tykkelsen på midten.
Ikke nogen luksus med en udskiftning, men ellers er skibet i god stand.
At påsken ligger tidligt har vi ikke noget imod, men sne og kulde kunne vi godt
undvære når vi skal have skibene klar, for det rykker i en efter at få søsat og
startet en ny sæson på vandet.
Vi var ikke så mange, men vi var nok idet malerarbejdet ikke kan påbegyndes. Vi håber så på en bred opbakning når vi skal have søsat og til arrangementerne. Tak til dem der mødte op, lidt synd for dem der ikke havde tid til at
være sammen med os.

Vejret var ikke med os - vejen ned til nausten var spærret af sne og der
lå sne på Ottar! Egentlig skulle vi have søsætning af Ottar fredag, men
male et skib der er dækket med sne! - nej, det måtte udsættes. Men
skrabningen og regøring kunne startes.
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