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Græsset omkring bænke og langs nausten samt bullhus var blevet 
meget langt og trængte til klipning. Vi var nogle stykker der satte hinan-
den stævne på nausten klokken 10.00 (jeg kom dog noget senere).

Jeg havde været ovre 
og save bunden af 
Sebbes gamle mast 
for at se om vi kunne 
bruge den til en ny 
mast til Ottar. Jeg 
var betænkelig og så 
var Jørgen og Bjørn 
dukket op for at give 
deres mening. Den 
stemte overens med 
min bedømmelse 
og den blev derfor 
kasseret. Men, Bjørn 
og Jørgen havde en 
liggende som muligvis 
kunne bruges. En lille 
gruppe kørte ud for at 
se på den og det viste 
sig at den kun var 8 

cm kortere end den nuværende. De tog den med så den ligger nu på 
nausten. Den er lamineret, dvs. limet sammen af stærkt træ (oregon 
pine).
Der skal nu laves beslag og tilpasning, så vi skal snarest muligt have 
den gamle mast ud på nausten.

Vi havde fået en trillebør sponsoreret af Peter og Ingrid, men gummiet 
på hjulet var mørt. Ellen havde et massivt gummihjul liggende som 
hun havde taget med. Det passede ikke helt, men multimanden Jens 
gik igang og fik det tilpasset, så nu er trillebøren klar. “No platze den it 
egen”.

Arbejde på nausten
12. juni 2021

Hygge og afslapning - 
belønning for vinterens 
arbejde.

Styrmande på sin plads
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Der var blevet fældet græs og brændenælder, men der manglede sta-
dig noget “Hvor var ølbænken?”  Gang i græstrimmeren og så sandelig 
dukkede den op af 40 cm. højt græs.

For dem der ikke ved det blev ølbænken etableret sammen med byg-
ningen af nausten af Peter Svendsen og Torben Heidtmann der efter 
arbejdet ville have en bænk hvor de kunne nyde en øl med udsigt ud 
over fjorden.
Atter fik vi løst flere opgaver og samtidig nydt det gode sammenhold. 
En tak til deltagerne.

Skibslagshilsen
Steen Weile


