Skibslaget Sebbe Als
Vikingernes efterkommere i Augustenborg holder de
stolte sejltraditioner ved lige. Men nu er sejlsæsonen
på det sidste og skibene skal på land.
Sejladser med Ottar
Eftersommeren har budt på en række sejladser med Ottar, vor
gode og utrolig sejldygtige færøbåd. Med få ombordværende kan
skibet både roes og sejles. Sejlet er et råsejl, som på Sebbe, så
det giver mulighed for træningssejlads af nye medlemmer.

En søndag på Als
”En søndag på Als” er en attraktion i Augustenborg og hvad er
så mere naturligt end at have Sebbe, et af byens vartegn, som
kulisse i fjorden? Vi samlede en lille besætning og roede ud og
lagde os ved parken hele eftermiddagen.

En tur med Sebbe
I slutningen af august havde vi et arrangement hvor et lokalt
firma havde fået lyst til at prøve at sejle sammen på et
vikingeskib. Vejret havde i en længere periode været dårligt,
men netop den dag var det som bestilt. Vi havde trukket skibet
ud til nausten og her gik besætningen så ombord iført de
obligatoriske redningsveste – lidt instruktion i sejlads og så blev
skib og besætning slæbt lidt længere ud i fjorden hvor der er
plads til at sejle. Første etape gjaldt roning. Det er en
fornemmelse af, hvor vanskelig en kunst, det egentlig er. Så blev
der sat sejl af den øvede Sebbe-besætning og så gik det ellers
der-ud-af. Lidt frem, lidt tilbage og så på tværs. Det blev en
meget stor oplevelse for de nye og flere har ”truet” med, at de
kommer igen. Det gav også mulighed for at få skibet fotograferet
med sejl, idet der var besætning nok til at fotografen kunne sejle
med ledsagerbåden. Som noget nyt havde skipper sin egen GPS
med og lokkede bl.a. hastigheden og selv om sejlet var rebet
(gjort mindre) var topfarten 8.2 knob.

Slut på sejlsæsonen
Det er nu begyndelsen af september og om et par uger skal
Sebbe op. Det blev en sæson med en del sejlads, selv om vejret
i mange omgange ikke har været som ønsket. Når skibene er
kommet op starter reparationsarbejderne, for det er jo et
gammelt skib, vi har med at gøre. Der er altid nagler, der skal
skiftes træværk, der skal skiftes, og så skal der skrabes og
rengøres, før vi kan søsætte skibet til næste år. Men disse
aktiviteter er med til at styrke det interne sammenhold.

Medlemsskab
Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi har
ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på
en hammer, at kunne sejle eller lave mad.
Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med
andre og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre –
det giver frisk luft. Vi går og laver det, vi er bedst til, og så kan
man jo altid lære.
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