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Ved et tilfælde stødte jeg på mit navn på internettet i forbindelse med
en bo “Disasters at sea”. Jeg kunne ikke lige se hvad det egentlig
drejede sig om, men jeg var nysgerrig og købte bogen som jeg lige har
modtaget.
Det er sjovt at se hvordan
man “møder” Sebbe rundt
omkring i verden.
Der er efterhånden
bygget mange
vikingeskibe, både
originale og så
“teaterskibe” med vikinger
med horn og deslige.
Det er dog godt at de har
valgt disse fra og er gået
efter det originale.
Jeg var ikke blevet spurgt
om brugen af billedet,
men stod som bidragyder
og det er også fint nok det er dog en promotion
af skibet og et skulderklap
til medlemmerne.
Billedet har været
anvendt på nettet i flere
sammenhænge, men
sansynligvis er det blevet
hentet på Vikipedia.
Jeg ser det ikke
som noget stort og
banebrydende, men
alligevel, at de finder frem
til og anvender vores skib
som repræsentant for
vikingetiden - Sebbe - et
skib der blev bygget af
spejdere og andre i lille
undseelige Augustenborg.

Bogen udkom i New York i
2009 og er på 192 sider.
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Sebbe er ikke kun verdenskendt i Danmark.

Teori kontra praksis

Udgravningen af Skuldelev skibene rykkede ved interessen blandt skibsbyggere, der
anvendte de detaljerede tegninger af vraget til at bygge kopier efter.
Sebbe Als, en af kopierne af Skuldelev 5 klarer, at sejle 5 knob for årerne alene og
klarer op til 12 knob for sejl, næsten det dobbelte af hvad nautiske teoretikere havde
forudsagt.
Selv om det stadig var svært at forestille sig tapperheden af dem, der ville udfordre
de nordlige oceaner i en åben båd, efterlod det ingen tvivl om de muligheder dette
robuste håndværk gav deres oprindelige ejere.

