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Så kom efteråret og skibene er på land. Ottar i 
nausten og Sebbe til reparation.



Formandens hjørne
 
Så kom efteråret og snart vinteren - sejlsæsonen er forbi. Det har været et noget 
specielt år idet vi har måtte undvære Sebbe på grund af renoveringen. Der er 
dog store lyspunkter idet det lykkedes at skaffe prngene til renoveringen og få en 
aftale med bådebyggeren så skibet bliver klar 1. december og dermed får vi en 
fuld sejlsæson næste år. Renoveringen har været noget forsinket, men den har 
taget fart her på det sidste og der er nu kun 4 uger til færdiggørelsen. Og hvad er 
der så liger der sker? Jo, ca. 72 m bordplanker under vandlinien skiftes (eg) og 
så bliver der foretaget diverse reparation af indmaden i skibet. Kølen fik også en 
omgang idet “vingerne” (hvor kølbordet fæstes) var dårlige. Vi havde for nogle 
år siden forstærket den ved at lægge et par egeklodser på, de er nu fjernet og 
kølen er ført tilbage til det oprindelige. Selve kølen havde det heldigvis helt fint. 
Vi fik sidste år fremstillet en stråkøl som vi også skal have monteret. Reparatio-
nen kan følge på Sebbe´s hjemmeside. Vi har gennem sæsonen holdt en række 
bestyrelsesmøder snart ved den ene og snart ved den anden - det har været med 
spisning og rigtig hyggeligt (fornøjelse og arbejde). Vi har gennem hele sæsonen 
haft de 3 suppleanter med til møderne og det har været en god ide, de har kunne 
følge slaget gang ved møderne og det giver samtidig gode muligheder for ud-
skiftning i bestyrelsen når tiden kommer, så er det ikke fremmed for dem.
I min verden ser 2011 således ud for skibslaget: Vi har en naust mv. der er i god 
stand og så har vi 2 sejlklare skibe - så skal vi bare igang med sejladsen.
Jeg håber der vil komme en masiv opbakning til generalforsamlingen så vi alle-
rede her kan få skudt aktiviteter igang.

Steen Weile
formand

Solen tilbedes ved Nausten



Arbejds- og aktivitetsplan 2010

27./28. November Arbejdsweekend
15.  Januar 2011 Ordinær generalforsamling
?   Søsætning af Ottar
?   Søsætning af Sebbe
2. - 5.  Juni 2011 Romregatta
?   Sebbe - sommertogt
  

Manglende kontingent betaling

Kassereren har gennemgået regnskabet og har desværre måtte konstatere at 
der er nogen der har glemt at betale kontingent. Dette skal de selvfølgelig have 
mulighed for og dem det berører har med vedlagte blad fået en lille “hilsen”.
Skulle der være nogen der mener det er en fejl kan de kontakte kassereren 
(mig).

Hilsen Nicole Møller

Ordinære generalforsamling for 2010

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag den 15. januar 
2011 kl. 16.00 i sejlklubbens hus på havnen (nederste hus ved slæbestedet).
Foslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. de-
cember i henhold til vedtægterne. Dagsorden samt eventuelle forslag vil blive 
udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.
Bemærk at i følge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være besty-
relsen i hænde senest 1. december 2010.

Steen Weile



Påskearbejde på nausten

Lørdag morgen var der en pæn 
tilstrømning af folk allerede kl. 
09.00 og kort efter dukkede 
endnu 2 op. Projektet var enkelt, 
nu var hele bunden på Ottar klar 
og vi skulle bare vende skibet, 
men det kræver både teknik og 
rå muskelkraft og det havde vi i 
rigelig mængde. Det var herligt 
for det betød at jeg kunne koble 
fra og tage et par billeder. Først 
blev teknikken diskuteret og så 
blev der lagt strøer ud og tov-
værk blev fastgjort som sikker-
hed for et halvt ton er ikke lige 
til at stoppe. Så startede hele 
processen og det tog faktisk kun 
10 minutter, så var hun vendt. 
Der blev lagt et par bakkestokke 
under og så blev hun pakket ind 
i en pressenning - komisk nok, 
for ikke at tørre ud i solen og 
samtidig for at hun skulle holde 
sig tør indvendig.
Så stod den på en kop kaffe og 
lidt oprydning og hvorefter vi gik 
på påske-ferie.
Vi har så problemet med broen 
hvor pælene er trukket op af 
isen og drevet væk med strøm 
og vind, men der er sat en bro 
manager på sagen, så det får vi 
også styr på.
Men kort sagt, så var det skide 
koldt - det blæste en halv 
pelikan og der var overhovedet 
ingen varme i luften.
En stor tak til de fremmødte.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Søsætning af Ottar

Nu var Ottar jo blevet 
klar-gjort og malet i 
påsken og det er jo velk-
endt at et skib befinder 
sig bedst i vandet så var 
det jo bare at få hende i. 
En lille rundrigning og så 
var vi pludselig 10 - 11 
mand på nausten lørdag 
kl. 13.30. Og folk var 
kommet langvejs fra - en 
fra København og en fra 
Brasilen - det er utroligt 
som skibslaget trækker! 

Et hold gik igang med at male bundmaling på skibet (og sig selv) medens resten gik 
igang med at fælde et træ.
Det 7-8 m høje ahorntræ der står / stod ved toiletbygningen var begyndt at smide 
barken og stille visne hen, så det var klar til udskiftning. Efter lidt rådslagning var der 
enighed om at lægge det ned i et stykke. Et tov blev gjort fast i masten (læs toppen) 
og så blev der savet og kort tid æfter faldt træet, godt hjulpet af en flok trækkende 
Sebbefolk. Bundmalerholdet var blevet færdige, årer blev fundet frem og masten 

monteret.
Et lille problem var at 
broen endnu ikke er sat 
op (pga. manglende 
pæle) og så var der ikke 
så mange der havde 
gummistøvler med, 
men så er det jo bare at 
smide skoene og smøge 
bukserne op. Der var 
planer om at besætnin-
gen der skulle ro skibet 
ind, skulle sætte sig op 
og de øvrige skubbe og 

selv om flertallet var for den ide var de 2 der skulle skubbe imod. Skibet gled prob-
lemløst ud, besætningen kom ombord og så var det roning ind til havnen. Undervejs 
mødte vi to fiskere i vaders der stod ude i vandet. Da vi er meget hensynsfulde og 
ikke ville krydse deres liner sejlede vi indenom - de gloede noget.
Skibet kom på plads og den endelige rigning kommer i næste weekend. Og hvor 
meget vand tog hun så ind? Næsten ingenting, der stod nogle få cm nede langs 
med kølen - Flot! Stor tak til de fremmødte.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Broen på plads - 
så er vi klar

Det er hyggeligt med 
rigtig vinter - sne og 
is, men det er ikke 
så hyggeligt når isen 
tager vore bropæle. 
Først stod de som 
mikado i isen - vi 
kunne ikke komme 
derud - og da isen 
smeltede var de væk. 
Det er så “bare” at 
slå nogle nye i. Jo, 
men der hvor man 
skal stå er der vand 

og så er de ret høje når man begynder at slå og så skal man lige have noget at 
slå med. Vi var nogle stykker der fik skaffet pæle, “slåmaskine” og bukkeog ville 
starte fredag eftermiddag 7. maj, men det viste sig umuligt da ver var højvande 
og vi derfor nærmest skulle bygge den under vand. Lørdag morgen klokken 09.00 
- fornuftig vandstand, fornuftigt vejr og friske rundstykker samt kaffe. Vi  startede 
med rundstykker og kagge og så gik vi igang med broen. Vi satte en buk i vandet 
og lagde et brofag ud på denne for derefter at banke pælene i. Uheldigvis var jeg 

den højeste og de 
andre kunne ikke nå 
når vi begyndte - så 
gæt hvem der måtte 
lægge ud! Det er 
tungt arbejde og ikke 
noget vi lige er vandt 
til. Ved 11 tiden blev 
der dømt ølpause od 
så fortsatte vi ellers 
med endnu et par fag. 
Da det hovedsagelig 
er til Ottar i år, lavede 
vi broen lidt kortere 
og da pælene var 
temmelig lange bliver 
der til en snor imellem 

pælene til at holde fast i når man skal ind. Helt lige står pælene ikke, men taget 
i betragtning af at de står i blåler og sten synes vi at det er ret godt klaret og den 
blev faktisk ret stabil.
En tak til de fremmødte - det var hyggeligt - godt arbejde.

Skibslagshilsen
Steen Weile



DR1 film
Skibslaget Sebbe Als

Ballancekunst på en broen



Film optagelser 
med Skibslaget 
Sebbe Als

DR1 er ved at 
lave en udsend-
elsesrække om de 
danske kyster og 
var i den forbindelse 
stødt på Sebbe Als.
Vi blev kontaktet 
og har gennem 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 
bådebyggeren for at 
lave optagelserne 
omkring Sebbe. 
Holdet bestod af 5 
personer med fuld 
fokus på at få nogle 
gode optagelser, 
men samtidig 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 - inden-
for i skibet og fra bådebyggerens tagryg. Spørgsmål og interviews. 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 “sky-
des” 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 kamera-
holdet på Fie 
og så en gang 
til med kamera-
holdet på land. 
Det gik fint, men 
programværten 
måtte under 
behandling af 
vor sygeplejer-
ske da han ikke 
bare havde fået 
vabler, men der 
var gået hul på 

dem så han blødte. Han pustede og pæsede som en blæsebælg. 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 programværten og så blev kameraet sluk-
ket .Vi var så heldige at vi kunne fortsætte med at hygge os medens DR1 holdet 
skulle køre til København.
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 deltog fra skibslaget.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Sebbe - renovering 3

Renoveringen skrider fremad!



Status på byggeriet

Nu går det fremad med 
renoveringen. Den ene 
side er lukket, mens den 
anden mangler et par 
bordgange.

I arbejds weekenden 6. 
- 7. november var det ind-
lagt et besøg ved Sebbe, 
så medlemmerne kunne 
komme og se hvor langt 
vi var kommet. Vi var kun 
en lille håndfuld der alle 
var positive. Der er sket 
meget siden sidste status.

Skibet er nu lukket i bag-
bord side og de 2 neder-
ste bordgange i Styrbord 
er snart på plads.

Overaskelser!
Der er under renoveringen 
dukket nogle overaskel-
ser op, både i den ene 
og i den anden retning. 
Det positive har været at 
mange af de planker det 
har set lidt mørnede ud, 
indeholder godt og sundt 

kernetræ.
På den anden side viste det sig at kølreparationen blev lidt større end forventet.
Når man piller i gamle skibe og for den sags skyld i gamle huse vil der komme 
overraskelser. Det er noget en håndværker og skibsbygger ved - spørgsmålet er 
altid hvor meget der kommer - det kan være svært.
Der var planlagt udskiftning af 71 meter planker, men vi bliver nødt til at få ud-
skiftet yderligere 6 - 7 meter. Vi har derfor givet skibsbyggeren et par uger ekstra 
til færdiggørelsen. Vigtig for os er at få skibet gjort færdigt så snart som muligt, da 
vi ikke kan få fondsmidlerne frigivet før projektet er afsluttet.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Forstavnen - styrbord

Forstavnen bagbord



Medlemsskab af Skibslaget Sebbe Als
Medlemsskab af skibslaget byder på flere fordele i forhold til mange andre
foreninger - hele familien kan være med og der er ingen krav til at man
skal kunne noget.
Se venligst, inde i bladet, hvad du går glip af hvis du som medlem ikke dukker 
op eller hvis du ikke er medlem af foreningen.

Klik ind og se! - www.sebbeals.dk

We need you!
Vi har det fint sammen, men vil gerne være flere til at dele glæder 
(og arbejde) med. Vi er Danmark ældste skibslag og Danmarks 
ældste sejlende vikingeskib. Vi vil ikke sejle vores egen sø - vi vil 
have dig med!
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