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Film optagelser med Skibslaget Sebbe Als
DR1 er ved at lave en ud-
sendelsesrække om de 
danske kyster og var i den 
forbindelse stødt på Sebbe 
Als.
Vi blev kontaktet og har gen-
nem de sidste uger fået et 
program på plads. Vi vidste 
selvsagt ikke detaljerne, 
men det afhænger jo også 
meget af vejr og vind samt 
hvordan det hele flasker sig.
Undertegnede mødtes 
med DR1 holdet i Fynshav 
og kørte op til NTH både-
byggeren for at lave opta-
gelserne omkring Sebbe. 
Holdet bestod af 5 personer 
med fuld fokus på at få nogle 
gode optagelser, men sam-
tidig glade og positive med 
masser af humor - rigtig 
godt!
Hun er blevet stillet på en 
vogn og første etape var at 
få hende flyttet for at få den 
Alsiske natur som baggrund. 
Så blev der ellers optaget 
- udenfor skibet - indenfor i 
skibet og fra bådebyggerens 
tagryg. Spørgsmål og inter-
views. Det gik efter planen 
og tiden holdt. Så kørte 
vi over på nausten hvor 
vi mødtes med resten af 
Sebbe folket. DR1 holdet gik 
i gang med planlægningen - 
hvad skulle der “skydes” og 
i hvilken rækkefølge. Et hold 

blev sendt afsted i Ottar og der er ikke lige så meget plads når der skal ka-
meraudstyr med. Ottar kom for sejl og der blev filmet både ombord på Ottar 
og fra Fie. De havde en del problemer med vejret. Det var rigtig fint, men der 
var også en del drilleskyer der ind imellem fik kameramanden til at “koge” - 
det tog længere tid end beregnet.
Så var der optagelser omkring nausten og landgang med Ottar. Næste step 
var ro scener med Ottar hvor programværten skulle ro med. Vi kørte på tid 
over fjorden, rundt om en bøje og tilbage igen med kamerahold ombord. Så 
gjorde vi det samme en gang til med kameraholdet på Fie og så en gang til 
med kameraholdet på land. Det gik fint, men programværten måtte under 

Optagelser med Sebbe hos bådebyggeren

Kameramand på en tagryg

Fortsættes



Trængsel - med kamera og lydudstyr ombord 

Der “skydes ro scener  med Ottar

Kamerabåden blev ført af skibslagets specialist 

Fortsættes

behandling af vor sygeple-
jerske da han ikke bare 
havde fået vabler, men der 
var gået hul på dem så 
han blødte. Han pustede 
og pæsede som en blæse-
bælg. Venlige som vi er 
tilbød vi ham nogle flere 
ture så han kunne lære det, 
hvilket han ikke lige havde 
den største lyst til.
Så blev der kaldt til spis-
ning og det var lige noget vi 
trængte til. Mens vi spiste 
lavede de så optagelser 
hvor programværten stillede 
spørgsmål og efter at lyd-
manden havde havde fået 
nogle ekstra optagelser af 
skibslagsstemning omkring 
madtruget lavede de en 
afslutning med program-
værten og så blev kameraet 
slukket .Vi var så heldige 
at vi kunne fortsætte med 
at hygge os medens DR1 
holdet skulle køre til Køben-
havn.
Dr1 holdet udtrykte deres 
store tilfredshed og vi havde 
haft en god dag, så bedre 
kunne det ikke være. Vi 
blev yderligere beriget med 
en rigtig smuk solnedgang 
ud over fjorden.
Ottar blev slæbt i havn med 
Fie og så var den dag forbi.

En stor tak til dem der del-
tog fra skibslaget.
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Steen Weile



En forrygende flot solnedgang

Et godt måltid mad med mjød, og godt øl samt råhygge


