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Så er Sebbe´s renovering startet
Efter at vi gennem 41 år
selv har vedligeholdt og
repareret Sebbe er en større
reparation nødvendig for
at holde hende sejlende.
For en årrække siden skiftede vi en stor del af askeplankerne. Det tog 2 år og
meget arbejde. For nogle
få år siden skiftede vi bagbord forstærkninger samt
en planke. Vi har også
haft kølsvinet ude samt en
lang række andre reparationer. Men den opgave vi
står overfor nu er for stor
til at vi selv kan løfte den
En lille hyggesnak før Sebbe skal afsted
og vi har derfor været nød
til at få en bådebygger på
banen, der kan arbejde fuld
time på skibet. Det koster
penge, mange penge, men
de er skaffet via fonde og
bestyrelsen har nu underskrevet en kontrakt med
en lokal bådebygger. Det
betyder også at vi kan følge
byggeriet.
I kontrakten er der fastsat at
skibet skal leveres færdigt 1.
december i år. Det betyder
at vi kan starte planlægningen af næste års sejladser
- søsætning, Romregatta,
sommertogt mm.
Skibet skulle op, og det
Sebbe på plads ved havnekajenKlar til søsætning
kom det i dag. Vor opgave
var egentlig bare at få skibet over til havnekajen, det gjorde vi. Vejret var fint og stille og 8 sebbefolk
stillede med frisk halm i træskoene kl. 08.00. Planen var at spænde Fie for
og så slæbe hende over, men vi blev enige om at det var lettere at ro og det
gjorde vi. Vi trak os så tilbage i god ro og orden. Klokken 11.30 mødte undertegnede så op på havnen igen, da var lastbilen med kran kommet. Og så gik
det slag i slag og klokken 12.15 trillede lastbilen så afsted med Sebbe. Alt var
gået efter planen. Jeg kom til at køre bag Sebbe hjem. Det er lidt mærkeligt
at se hende på landevejen - det skib jeg var med til at bygge som lille knægt
i korte bukser og så tænke på hvad det har betydet for mig og mange andre nu kører det afsted på landevejen for at blive klargjort til nye eventyr.

Fortsættes

Om aftenen tog jeg ned
til skibsbyggeren for at se
hvordan hun var blevet
placeret og det så rigtig
godt ud. Renoveringen
starter om en god uges tid.
Vi vil selvsagt følge byggeriet og løbende give status
på Sebbes hjemmeside
www.sebbeals.dk
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Skibet løftes fri af vandet

Svæver højt over sit rette element

Og sænkes ned på lastbil hængeren
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Sebbe er nået frem til skibsbyggeren

Og det er så de nye hjem for de næste måneder

