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Ottar var taget op og sat på plads uden for nausten, men manglede 
overdækning. Vi havde købt materialerne ind, men mamglede stille vejr 
idet overdækningen består af en 60 m2 presenning. I blæsevejr kunne 
den nok sende os på en flyvetur.

Vi lave derfor en lynindkaldelse af de nærmeste, da vejret så godt ud i 
dag. Solen glimrede med sit fravær, men stille var det.
Vi mødtes ved nausten klokken 10 og startede med en kop kaffe og 
friske rundstykker, men før vi gik igang undrede vi os over en del små 
papirstykker på gulvet. 

Da vi kikkede nærmere efter fandt vi vores køkkenrulle omdannet til 
noget der lignede et kunstværk fra “kunstnerne” i Augustenborg - døm 
selv! Vi kunne kalde det “Rottekunst” - Kunstner: ukendt.

Så fik Ottar sit vinterhi
13. november 2021

“Rottekunst” 
- Kunstner: ukendt.

Der bores huller til bolte 
- nøje overvåget af en 
sikkerhedsrepræsentant.
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Det var en rotte som ikke kunne finde noget spiseligt og i desperation 
havde øvet hærværk på vor køkkenrulle.
Så gik vi igang med arbejdet. Vi var 5 og det var et passende hold til 
denne opgave.

Nu skal et træskib der står udenfor på land ikke pakkes hermetisk ind 
i plastik, det skal have luft. Derfor skulle vi have fremstillet 3 bukke det 
kunne holde en overligger. Bukkene blev fremstillet og fæstet i jorden 
med træpløkker. Derefter en 8 meter lang overligger der omhyggeligt 
blev boltet sammen med bukkene.

Så skulle presenningen på - 10 meter gange 6 meter = 60 m2. Den er 
bare stor. Den blev lagt på og omhyggelig bundet fast samtidig med at 
vi fastgjorde den til Sebbes gamle mast samt andre tunge træstykker 
og sten. Nu håber vi det holder.

Bukkene blev fastgjort til 
træpløkke.

Det er ikke let at styre så 
stor en presenning. 
Sikkerhedsrepræsentan-
ten ville have den op over 
flagstangen, men vi fandt 
en lettere løsning.
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Sædvanen tro var der en rigtig god stemning med venlige drillerier og 
små jokes.
Desværre er der ved at trække mørke skyer op i landet - Coronaen er 
igen i fremmarch - hvilket er bekymrende. Forhåbentlig bliver kurven 
knækket så vi slipper for nye restriktioner. Vi er vakcineret, men vi kan 
jo stadig blive smittet og bære smitten videre.
Vi følger situationen nøje.

Vi arbejder igen næste lørdag - se aktivitetsplanen.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Så er vor lille Ottar 
kommet i vinterhi.


