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Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Der var planlagt en sejltur til Lillenor og 7 mand mødte op ved skibet. 
Men, det blæste kraftigt, regnede ind imellem og så lå temperaturen 
og balancerede omkring 10 grader. Vi blev enige om at det ikke ville 
blive nogen fornøjelsestur og ville i stedet tage på nausten og fortsætte 
arbejdet der.

Før vi tog derover lænsede vi begge skibe og en lille pumpe der havde 
ligget på nausten blev afprøvet. Den virkede fint og kan bruges til at 
lænse Ottar hvis der er meget vand i. Pumpen ligger under løftingen 
forskibs i Sebbe.

På nausten fik vi en kop morgenkaffe og så delte vi os i 2 hold. Det ene 
hold fortsatte oprydningen i nausten, mens det andet hold gik igang 
med at tømme væggene i Captains cabin for alle de trofæer vi har 
høstet gennem tiden. De blev rengjort og genopsat i kronologisk orden, 
hvor vi starter i 1966 og ender i dag. Vi vil lave en beskrivelse af de 
enkelte effekter da det er en del af vor historie.

Sejltur blev til arbejde
22. maj 2021

Endelig fik vi tid tid til 
frokost.

Et glas rødvin blev det 
også til sammen med 
grillpølserne.
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Der blev ryddet godt op i nausten og et læs affald kørt væk. Det 
blev også til en lille ølpause og først klokken 13.30 var der frokost - 
grillpølser med hvidløgsbrød og salat. Så gik vi atter igang og eftermid-
dagskaffen fik vi først kl. 16.30. Herefter pakkede vi sammen efter en 
god dags arbejde.

Sejladsen fik vi ikke, men lavet et godt arbejde med godt humør. Tak til 
deltagerne.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Dekoration startende 
med et par gamle 
vikingesko fra 1966.

Find en fejl. Der er en al-
vorlig fejl på dette billede 
- kan du se den?


