
 
 

Forårets indsats i Sebbe Als 

2018-06-03 

Som det er set I en tidligere beretning, så er Ottar I gang med en større overhaling. 
Tidligere på sæsonen har vi fået afmonteret lønning og øverste bordplanke på 
Sebbe, og senere blev de to dårlige bundstokke også afmonteret. At afmontere disse 
er arbejde med gefühl - der skal bruges en vis mængde kraft, da det trods alt er 
skibsspigre der holder træet sammen, men ikke mere kraft end at de tynde 
bordplanker ikke går i stykker ved trækket eller spigrene trækkes igennem træet, når 
man hiver til. 
Så vi var et par stykker, der brugte lidt gelinde kraft til at fjerne bundstokkene. De 
kom desværre ikke ud i ét stykke, men dette var primært fordi de var så dårlige, at 
de ganske enkelt ikke kunne holde sammen længere. 
Vi har også fået træ til Ottar, takket være et sponsorat. Det er 3 krumvoksede 
lærkeplanker samt 1 krumvokset egeplanke.  
Kort før Rumregatta blev de gamle planker streget op på lærketræet og herefter 
groft skåret til. Senere blev lærketræet kørt ud til Jørgen Sandholdt, som har 
værktøjet til at finskære og lave landinger, samt en båndhøvl til at få træet ned i en 
passende tykkelse. Så lige nu afventer vi at det bliver høvlet, hvorefter vi kan få 
træet på Nausten og arbejdet videreført med Ottar. 
Hele arbejdet startede dog med en tofte der skulle skiftes, og for at vi ikke skal til 
dette igen snarest, vil vi skifte de tre resterende tofter, da dette så ikke alligevel skal 
gøres om 3-5 år. 
  
 
Sebbe har været et andet kapitel; desværre nåede værftet ikke at lave en fuld 
reparation af Sebbe pga andet forudgående arbejde på andre skibe, som pludselig 
viste sig mere omfangsrigt end ventet. 
Så hun blev nødrepareret, hvilket i praksis var at skære et stykke træ ud lidt foran 
fæstet ved styreåren; dette var flækket, men nu er der sat en lus i og det er (næsten) 
ikke at se, at der har været noget galt. Derudover blev der fyldt Proof10 i de større 
sprækker. Resten af reparationen er aftalt skal ske fra medio september i år. 
 
Vi var nogle stykker, der var på værftet et par gange for at gøre Sebbe sejlklar med 
rengøring, bundmaling, dørk mv., men kort før Rumregatta fandt vi ud af at råen var 
flækket. Sådan en tager lidt tid at få træ til og lavet, og sammenholdt med den korte 
deadline med søsætning, klargøring mv, var Rumregattaen pludselig noget usikker. 
Men takket være en stor og fokuseret indsats fra en stærk kerne af folk, fik vi skaffet 
en rå, fik gjort Sebbe klar, søsat og det hele, og Rumregatta gennemført. Mere 
beretning herom senere. 
Sebbe holdt dog ikke helt så tæt som hun burde, da hun kun havde nået at trække 
vand i 5 dage, og Rumregatta derfor blev afkortet med en dag i forhold til det vante. 
Nu ligger Sebbe på sin vante plads i Augustenborg, så man er mere end velkommen 
til at se til hende med mellemrum og sikre, at alt er som det skal være. 
  
 
Der var megen drøftelse med Fie i bestyrelsen hen over foråret, men i starten af maj 
blev hun afleveret til Kegnæs Både, og de er i gang med at flytte udstyret fra Fie over 
på den nye båd. Så vi glæder os meget til at se vores (næsten) nye båd i vandet 
snart, og prøve en tur med hende! 
  
 



 
 

Nausten er blevet inspiceret for strukturel stabilitet, og fundet i god stand. Claus 
Lorenzen er (snart) uddannet bygningskonstruktør, med baggrund som tømrer, og 
alt er i fineste orden i de bærende dele på Nausten.  
Så hvad vi måtte se, er mest af kosmetiske gener. 
  
For at fortsætte det gode sammenhold, er der startet torsdagskomsammen op på 
Nausten. Vi mødes kl 18, hvor vi starter grillen, og alt i mens arbejder vi lidt på hvad 
der måtte være på Nausten af sager, der skal ses på. Tag gerne et kig på 
arbejdsplanerne og snup en hyggeopgave herfra, eller spørg ad når du kommer om 
torsdagen. 
Det kan også ske vi finder på at lave en dag med knob, stik og splejsninger - en aften 
gav vi et lille kursus i servicering af veste, der var gået pga indtrængende vand. Så kig 
forbi - det er rigtig hyggeligt! 

 

Sebbe i klar tilstand på værftet – parat til afhentning af kran 

 

Efter rengøring var der mange bare pletter – så skal der primes inden bundsmøring 

kommer på. 

http://sebbeals.dk/arbejdsplan.php


 
 

Dennis og Nicole i gang med rengøring indvendig efter en vinter udenfor 

Her ses lusen der blev sat i i styrbord agter, inden der blev malet 

Der arbejdes på klargøringen af Sebbe 



 
 

Bundstokkene fra Ottar – fra en nutidig båd, eller arkæologisk fund? 

 

 

Der arbejdes på at tage bundstokken ud 

 

Stabilisering af bundstokke, da bolten der samler dem skal bankes ud 



 
 

 

 

Der arbejdes på dørken 

Der arbejdes på dørken 



 
 

 

Det meste af broen er død – takket være pæleorm og rur. 

 

Rosenberg-familien kom på besøg, og kan muligvis deltage næste år til Rumregatta 



 
 

Vores nye årer får en gang linolie, så de er klar til pæn brug 

Klar til hyggelig aftensmad ombord på Sebbe 

 

Pumpen 

havde ikke 

lige lyst til at 

arbejde dén 

dag.. Lidt 

prikken 

rundt med 

en åre på 

flyderen, så 

var hun tør 

igen efter 

nogle timer. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag på Nausten – kom og vær med! 

 


