Maritimhistoriske dage
1-2 August 2015
Nydam-lauget, Hjortspring-lauget og Sebbe Als havde for nogle måneder
siden aftalt at vi ville lave en fælles maritimhistorisk dag, og nu var det så ved
at være tæt på!
Fredag var vi nogle stykker der mødtes på havnen i Augustenborg for at
slæbe Sebbe til Sottrupskov. Oprindeligt var det planen at både Ottar og
Sebbe skulle slæbes sammen, men nogle stykker tog en rask beslutning om
at sejle Ottar for sejl til Sottrupskov om lørdagen, så det blev planen.

Sebbe kom ud af havnen og rask afsted; vi ankom til Sottrupskov og fik
fortøjet Sebbe og Fie, og
så var det tid til at hygge
lidt med de ankomne.
Tilia Alsie og Nydam
Tveir lå så flot ved bro,
og det blev ikke et
ringere syn at have
Sebbe Als der også!
Der kom aftensmad som
bestilt – skipperlabskovs
– hvad ellers kunne være
passende her?
Efter en briefing var vi
nogle stykker der tog til
Augustenborg af
vandvejen. Det blev med
Pas på, vikingerne kommer!
Fie, da der ikke var
nogen grund til at hun
skulle blive liggende i flere dage i Sottrupskov. Her opdagede vi en kedelig
ting – af én eller anden grund kunne Fie ikke komme op i fart. Max 8 knob,
hvor hun plejer at sejle næsten det dobbelte. Fremme i havn kunne vi også

A.P.Hansen åbner ballet

konstatere at der var brugt ca 30 liter benzin på turen til Sottrupskov og
tilbage igen – voldsomt meget! Så der skulle undersøges nærmere med en
bådmekaniker.

Fremme i Augustenborg kørte
jeg til Sottrupskov igen da vi var
tre der skulle i P4 lørdag
morgen og fortælle om vores
arrangement. Så der blev brugt
en nat ombord på Sebbe under
åben himmel – og pånær
morgenduggen var det også en
skøn oplevelse!
Om morgenen tog vi til
Aabenraa og var med ”Live On
Air” for at fortælle om vore
skibe og vores fælles
arrangement, og det gik rigtig
godt – der var en del senere
gæster der refererede til dette!

Ottar ankommer til Sottrupskov

Tilbage i Sottrupskov igen fik vi
gjort klar til gæsterne. Der var udstillet de 3 skibe, bode med jernaldertøj,
bøger, pølser, drikkevarer og is, og for børnene var der bagning af snobrød,
bueskydning og vikingelege. Arrangementet åbnede officielt kl 10, og A.P.
Hansen gav en åbningstale. Så kunne det gå løs!
I starten var det stille og roligt, men efterhånden som dagen skred frem kom
der flere og flere – og det var nogle gange en udfordring at komme ind og ud
af broen! Skønt at se så mange interesserede møde op!
Kl 11 og 15 var de tre historiske både ude på vandet. Der blev sammensat en
besætning på hver båd, og så var det afsted. Alle tre for årer, eller, Tilia Alsie
var for pagaj. Det var interessant at se hvordan bådene manøvrerede på
vandet; Sebbe og Tveir var nogenlunde ens, men Tilia kunne skyde en
imponerende fart! Det er også en krigskano med 20 mand, og når båden selv
kun vejer ca 500 kg og er lang og smal, ja så går det hurtigt fremad.
Der blev lavet paradesejlads hvor bådene roede ud og løftede årerne, og
smukt så det ud!

Sækkebirger ved rorpinden

Sidst på formiddagen kom der pludselig et brunt sejl ude nord for Arnkiløre.
Det var sørme Ottar der var på vej! En rum tid senere kom hun ind til land, og
blev fortøjet bag ved Tilia, tæt på land. Vinden havde ikke været helt ideel, så
det havde taget lidt længere tid end beregnet.
Som dagen gik var der godt med liv i de besøgende; der var mange ude at se

Tveir, Tilia og Sebbe på vandet sammen

på vore skibe og snakke om konstruktion, sejlads, historie osv – der var
endda en hvis søn var ved at skrive en bog om de tidlige dage i Danmark!
Om eftermiddagen kom der et spændende indslag – en af Sebbes venner
kom forbi med sin sækkepibe, så han gav en lille ”koncert” ude på broen, bl.a.
med et nummer han selv havde komponeret – super flot!
Børnene hyggede sig gevaldigt med vikingelege, bueskydning, badning og
krabbefangst; de så bestemt ikke ud til at kede sig!
Hen under aften begyndte det at stilne af med de besøgende, og kl 18 var det
slut for dagen. Der kom dog stadig enkelte for at kigge, og det var bestemt
OK, men boder osv var jo lukket.
Der blev lagt an til aftensmaden, som var leveret udefra. Desværre var der
sket en misforståelse, så der var for lidt til de fremmødte. Den blev hurtigt
fikset ved et besøg i den lokale brugs, så der kom lidt grillpølser og
kartoffelsalat til dem der manglede noget at spise.
Aftenen gik med lidt snak, oprydning, klargøring til næste dag, og da det var
på plads var vi nogle stykker der tog på en lille aftentur i Ottar.
Her tog vi vores gode sækkepibespiller (Birger, også kendt som
”Sækkebirger”) med, og han fik tjansen som rorgænger, under kyndig instruks
fra Katrine. Det lod til at behage ham vel!
Omkring solnedgang satte vi kursen ind mod kysten igen, fik fortøjet, og så
var det blot at få lagt presenning over råen så det kunne blive til en dugfri nats
søvn på vandet. De fleste var gået i seng på dette tidspunkt, så det valgte
resten også at gøre.
Næste morgen mødtes vi til morgenmad og lige tage en briefing om hvad vi
skulle gøre anderledes i forhold til dagen før. Vi blev nogenlunde enige om at
fortsætte som dagen før, så vi var klar til start kl 10 igen.

Det begyndte hurtigt at strømme ind med gæster igen, så dagen lignede
meget dagen før – masser af gæster, høj sol, godt humør og godt selskab!
Kl 11 var der rotur igen; kl 13 valgte vi at gå ud med både Sebbe og Ottar, og
her også at sætte sejl! Så vi havde pludselig 4 skibe ude på vandet, de to for
sejl. Så flot et syn!
Dog var det planen at Sebbe og Ottar ”kun” skulle være ude en times tid, men
vinden og strømmen drillede, så de var ude i 2 timer. Derfor var kun Tveir og
Tilia ude kl 15.
Kl 18 var det ved at være slut igen. Skibene kunne stadig besøges mandag til
torsdag, men der ville ikke være de samme aktiviteter som der var her i
weekenden. Aftensmaden stod på grill, og der blev summet livligt under
aftensmaden. Vi var alle enige om at det havde været en rigtig, rigtig god
weekend, og at vi gerne ville se mere til hinanden fremover. Vi aftalte at der
skulle være et formelt evalueringsmøde på et senere tidspunkt, hvor vi kunne
se hvordan økonomien havde været, hvordan medlemstilgangen havde været
og hvad der kunne gøres bedre – og om vi skal lave et lignende arrangement
igen en anden gang.

Omkring kl 21.30 var de fleste brudt op og havde taget hjem, så her blev
weekendens arrangement afsluttet.
Herfra skal der lyde et stort TAK til alle dem der har deltaget, besøgt og
støttet op om arrangementet! Det var utrolig godt at bruge noget tid sammen
med hinanden på tværs af skibslag, baggrund, profession, alder og men
sammen om den maritime historie, om at vise vores interesse frem, og at
hygge med hinanden!

Skibslagshilsener,
Allan Jensen, formand Sebbe Als

