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Under filminspildning 
var munken en af
hovedpersonerne WWW.sebbeals.dk



Formandens hjørne

Så er efteråret over os - begge skibe er på land og sejlsæsonen 
dermed definitivt slut. Det har været en fin sæson - der er blevet 
sejlet en hel del og mange mennesker har nydt godt af skibene og 
hinandens samvær. Beretningerne for turene er også rullet ind på 
vor hjemmeside www.sebbeals.dk - sidst har vi fået en 9 sider lang 
beretning fra et uforglemmeligt sommertogt.
På et kort bestyrelsesmøde besluttede vi at dette Kølsvin ikke skulle 
indeholde beretningerne idet vi nok ville havne på et 40 sidet num-
mer og det er dyrt både i tryk og forsendelse. De fleste er på Inter-
nettet og har nok læst beretningerne. Vores hjemmeside er i hvert 
tilfælde godt besøgt - ved generalforsamlingen i februat havde vi 
haft 8.000 hits - nu har vi næsten 15.400 og jeg hører mange steder 
uden for skibslaget at folk går ind og læser om hvad vi har udrettet - 
ikke dårligt!
Nu kommer så arbejdet. Vi har en aftale med en bådebygger om at 
få skibet gennemgået i alle ender og kanter her sidst på måneden 
og så må vi se hvad han siger. En ting er sikkert, vi skal have skiftet 
en ca. 3,5 m lang borgang i styrbord sides forskib. Vi har også have 
genopført vor toiletbygning og så er der en laske på Ottar. Det vil 
også blive nødvendigt med en del udskiftninger af nagler på Sebbe, 
bl,a, skal der nittes nye i en del af skjoldremmen. Når vi ved noget 
mere om reparationsopgaverne vil de blive lagt på Internettet (hjem-
mesiden).
Vi har i år fået flere nye medlemmer og aspiranter fra lokalområdet 
hvilket jeg hilser meget velkommen - det letter arbejdet for alle - jeg 
håber det fortsætter.
Jeg vil afslutte med at sige: vi ses på nausten og tag gerne naboen 
med!

Steen Weile





Og så var der munken der lige 
havde pudset sin glorie

Statisterne blev linet op 

Skibet i sit rette element - hun nød 
det rigtigt!

De skulle fryse på kommando

Film september 2006
NDR2 filmede i 2 dage -
filmen bliver sendt i
juni 2007



Filmholdet i aktion

Sebbe for fulde sejl

Vikingeskib og religion

Pas på - her kommer jeg





Aktiviteter siden sidste kølsvin

Beretningerne er temmelig omfattende og er lagt på vores 
hjemmeside:
 www.sebbeals.dk

Sommertogt

Middelalder arrangement i Sønderborg

Arbejdsweekend / en søndag på Als

Indvielse af Nydamselskabets nyrestaurerede hus

Historisk dag på søen

Foredrag på nausten

Filmoptagelser

Ophaling af Sebbe

Foredrag på nausten

Ophaling af Ottar
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