
 

 

 

Arbejde på Ottar 

2018-01-20 

Ottar har været ramt af manglende vedligehold i en periode. Hun har fået lov 

at ligge over bålstedet over vinteren, og er blevet behandlet i bunden når hun 

skulle søsættes. 

Ved optagningen i 2016 blev hun lagt så der kunne gøres noget ved hende 

hen over vinteren, og der blev kigget grundigt på hende. Bl.a. skulle de gamle 

mastefødder fjernes, en tofte skiftes, en bundstok også, og et par lasker hist 

og pist monteres. 

Men efterhånden som dette arbejde skred frem blev det klart, at hun havde 

det værre end ventet.  

Da toften blev skiftet, var bolten i lønningen rusten, og havde trukket vand ind 

i lønningen, så træet var råddent. Og når man pillede ved knæene, gik de i 

stykker. Og øverste bordplanke var dårlig i begge sider. 

Hen over sommeren blev det klart, at der skulle mere til. Og sidst på året 

tilbød en af skibslagets tidligere medlemmer (Bjørn Sandholdt) at hjælpe til, 

samt hans far (Jørgen Sandholdt), som havde været med til byggeprojektet af 

Ottar oprindeligt. 

Vi var nogle stykker der mødtes den 20/1 2018 og begyndte arbejdet med at 

fjerne det dårlige. 

Bjørn havde værktøj med, bl.a. en sømudtrækker, og inden længe var vi godt 

i gang med at skille Ottar ad. 

Efter et par timers arbejde, var en del af lønningen i begge sider afmonteret 

samt styrbords øverste bordplanke. En god times arbejde senere var 

bordplanken samt en del af lønningen også afmonteret i den anden siden. 

 

Skibsværftet hvor Ottar står på, er blevet bedt om at finde træ til en fornuftig 

pris, men vi skal også have afmonteret resten af lønningen i styrbords side.  

Når træet er klar fra værftet, kan vi begynde tilvirkningen af dette, så vi kan 

montere planker og lønninger. Der er et par bundstokke der også skal skiftes. 

Lige nu ser Ottar noget trist ud, hvilket selvfølgelig er ekstra trist på året for 

hendes 40 års fødselsdag, men hun skal nok igen komme i en rigtig god 

stand, hvor hun er klar til at besejle de 7 verdenshave (Augustenborg Fjord, 

Alssund, Als Fjord, Aabenraa Fjord, Ketting Nor, Flensborg Fjord samt 

Lillebælt). 

Husk at se på hjemmesiden for arbejdsplan samt hvornår der er arbejdsdag 

igen. 

 

Skibslagshilsener, 

-Allan Jensen 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


