
Planen var at få Sebbe med til dette arrangement, men logistikken
svigtede og resultatet ville være at vi stod uden skipper og uden slæbe-
båd til hjemturen og derfor måtte efterlade skibet i Slesvig - vi aflyste og 
en del tog med bil derned.

Søndag morgen - vi fyldte en norsk minibus med 7 personer og satte kursen 
mod Slesvig. Vel ankomne gjaldt det at finde en parkeringsplads, men da vi 
var iført Sebbe busseronner fik vi lov at passere afspærringen og komme ind. 
Vi mødtes med nogle andre Sebbefolk og gik ned til skibene der lå lined op 

i den lille havn. Der var flere skibe og mange folk - skipper på Freja havde 
ekstra pladser så hen på formiddagen sejlede vi ud sammen med flere andre 
skibe. Der blæste en jævn vind og vi tog et par kryds over mod byen. Så ret-
tede vi skuden op og tog en læns ud af Slien. Det gik rigtig fint og 2. skipper 
loggede knap 7 knob. Det var en herlig sejlads og besætningen (inclusive 

Vikingetræf i Slesvig 
Søndag d. 15. juli 2012

Der var meget livligt i og 
omkring skibene.

Det er tydeligt hvad skipper 
har i hovedet - vikingeskibe!

Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg



skipper) var meget kompetente, det klappede fint. Men - vi kom efterhånden 
ret langt ud og vinden havde taget til. Vi var fulgtes med Sigyn der ikke har 
problemer med at komme hjem, da de har motor. Så kom Aslak forbi - de har 
også motor og vi fik et slæb. Nu er det sådan at den motor de har ikke er ret 
stor og det medførte at vi næsten lå stille - så var det ud med årerne og ro 
med. Det gik da også, men Freja er et handelsskib der kun har nogle få årer. 
Da vi var kommet halvvejen skiftede vi så slæbebåd og det var en der havde 

noget mere kraft. Vi blev så slæbt ind til havnen i Slesvig hvor Freja skulle 
ligge til næste weekend. Turen var slut - nogle skulle hente biler, nogen havde 
brug for et toilet og så var der nogen der var blevet sultne og tørstige.
Det havde været en dejlig tur, både for store og små. En stor tak til Freja 
for en dejlig tur - kedeligt at det ikke lykkedes at få Sebbe med.
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