Søsætning af Ottar
16. april 2022

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Så kom dagen hvor broen skulle lægges ud og Ottar søsættes. Dagen
før var det højvande, men traditionen tro var det nu lavvande. Der er
ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget - det var lettere
at lægge broen ud.

Så blev Ottar skubbet i
vandet - det gik rigtig fint.

Vi var ni mand på nausten og startede klokken 10 med kaffe og
hyggesnak. Så fik vi brofagene lagt ud samt bakkestokkene til
Ottars udslæb.

Hun flød rigtig fint.

Alle samledes så om Ottar. Skibet blev løftet op og svællerne som hun
havde stået på fjernet. Så gik det mod vandet og det gik virkelig godt.
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Hun gled ud og var flydende præcis klokken 11.15. Hun blev så lagt
ind til broen og så var der slæbeøl.
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Augustenborg
3 mand var ude i waders
og lagde skibet ind til
broen.

Derefter gik vi igang med dørken og fik puslespillet på plads. Imens
var masten blevet gjort klar med tovværk og den blev nu sat og forstag
samt vanttove sat.

Tre Jenser på stribe.

Nu var vi så kommet til frokost og for tredie dag i træk kogte Ellen æg
og det er hun faktisk blevet god til. Der blev selvfølgelig dækket op ved
langbordet udendørs i det gode vejr. Arbejde giver appetit så der blev
stort set gjort rent bord.
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Da vi efter frokosten lige skulle slappe af fik vi besøg af Kim (pirat)
der tilfældigvis kom forbi - vældig hyggeligt.
Roret blev monteret og årerne kom ombord sammen med
fortøjningerne. Med fire roere lagde vi nu fra og tog roturen ind til
havnen. Der var nærmest vindstille og fuld sol - skønt at være på
vandet. Vel ankommet til havnen lagde vi til på vor plads og fik

Der var frokost i det
grønne.

fortøjningerne på plads. Nu lå vort smukke lille skib på sin plads
næsten klar til sejladser, vi skal lige have råen og sejlet monteret.
Vi tog nu tilbage til nausten for at få ryddet op og så et lille glas til
afsked.

Roturen til havnen i det
smukke vejr.

Der var også tid til lidt statistik! Ud af ni var der tre der hed Jens, det vil
sige 30% af deltagerne hed Jens. Hver gang vi kaldte på Jens kom der
tre mand - ikke dårligt:

Søsætning af Ottar

3

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Vi nåede alt det planlagte og havde det sjovt. Der blev endda ryddet
op på pladsen så vi er klar til at slå græs.
Undervejs havde vi besøg af Louise fra Gården der kom sammen med
den yngste søn Johan der lige er blevet 7 år. Johan var lidt sky i starten, men da han blev inviteret ud i skibet kom han med og snart hjalp
han Nicole med at lægge dørk - tak for hjælpen, Johan.
En stor tak til deltager for godt arbejde og godt samvær.
Steen Weile

Så er Ottar på sin plads i
havnen - en fryd for øjet.
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