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Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Vi mødtes 6 mand på dæmningen kl. 10.00. Vi startede med en kop 
kaffe før vi 4 mand gik ombord i Ottar. Skibet blev tømt for vand og 
fortøjninger - tovværk og vægtklodser blev afmonteret. 

Så gik det for roning ud mod nausten. Skibet blev til en “firer uden styr-
mand”. Det er ikke så let at styre uden styrmand og med ryggen mod 
sejlretningen, så det blev ikke den smukkeste sejlads, men vi kom ud til 
nausten. 

Ophaling af Ottar
5. november 2022

Fire roere uden styrmand

Ankomst til nausten
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Her var der 3 mand og Ellen havde sørget for at der var fyret op og 
flaget var hejst. Hun havde også dagen forinden været nede og lægge 
bakkestokkene i vand. 

Så dukkede Rødekro Jens op og ærgerde sig over at han ikke nåede 
sejlturen. Vi tog en kop kaffe mere og så afriggede vi skibet og bragte 
alt løst ind i nausten. 

Bakkastokkene blev lagt ud og så bandt vi ophalertovet til og med 
Sylvie i Ottar med en åre fik vi skibet i position. 

Ophalingen igang - kort 
pause

Så er Ottar på plads
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Så begyndte vi at hale, men måtte indse at det gik ikke lige med det 
mandskab, det var dog ikke noget problem for vi satte bare spillet til og 
med en spillemand gik det godt et stykke af vejen indtil tovet sprang. 
Set fik vi hurtigt fikset og så kom skibet i hus. Med donkraften fik vi 
skibet klodset op og højvandssikret. Vi fik selvsagt også en slæbeøl 
og Troels havde medbragt en rigtig god mjød og så var der lige en der 
hellere ville have en ouzo hvilket vi også kunne klare.
Der blev så ryddet op og sejlet lagt til tørre.
Vi nåede dermed det planlagte. En stor tak til deltagerne.

Skibslagshilsen
Steen Weile

En slæbeøl og hyggesnak


