
1Ophaling af Sebbe

Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Så var tidspunktet for ophalingen kommet. Nicole var sat til at sørge for 
godt vejr og det klarede hun fint. Ikke nok med at det var tørvejr, men 
der var også en vandstand på lidt over normalen. Klokken 9.00 sejlede 
jeg med Bjørn ud på til nausten og hentede ror samt 4 årer. En halv 
time senere var vi tilbage ved Sebbe. Vi maste en del med at få ror-
tovet gennem hullet, men det lykkedes - så var vi klar.

Klokken 10 dukkede en del folk op ved dæmningen. Nogle kørte på 
nausten medens en besætning gjorde klar til afgang. 

Sebbe var blevet lagt med forskibet ind mod broen så Bjørn start-
ede med at trække skibet baglæns ud i havnebassinet for derefter at 
tage trodsen forskibs, trække skibet rundt og så var det afgang mod 
nausten. Det blev en fin lille tur og snart var vi ved nausten. En line 
kom i land og så blev skibet trukket ind til broen. 
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Så var Sebbe klar til 
afgang og Bjørn havde 
fået slæbelinen.

Skipper havde barnebarn 
Alexander i lære.
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Der var omkring 20 voksne og de havde fået lagt bakkestokkene ud. 
Nu blev slæbelinen gjort klar og skibet lagt i position. Så blev der truk-
ket så skibet kom ind til land hvor stålwiren blev monteret i ophalerkro-
gene. 

Vi havde heldigvis flere stærke “spillemænd” og så en mængde slæ-
bere. Snart kom skibet i bevægelse og så gik det op mod nausten. 
Bunden så fin ud så skrubning var ikke nødvendig. Nu er spillet ikke 
centralt placeret og som mange gange før kom vi for tæt på den ven-
stre side af nausten så vi måtte manuelt skubbe det sidelæns. Som det 
er sket før resulterede det i at stråkølen blev vredet af. Vi trak videre og 
klokken 11.58 var skibet på plads. 

Nu afventer vi svar på ansøgninger - forhåbentlig positive, så vi kan få 
skibet klar til sejllads i næste sejlsæson.

Bjørn med Sebbe på vej 
ind til Nausten.

Så var Sebbe på vej op.
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Næste punkt var så den traditionelle slæbeøl - den var fortjent. Ellen 
havde været madmor og smurt en masser madder som vakte bege-
jstring for man kan jo ikke leve af flydende kost. Doris havde medbragt 
en hjemmebagt brunsviger som også blev modtaget med bravour. 

Det var herligt at se en del nye ansigter og hele arrangementet forløb 
med det sædvanlige gode humør. En tak til de fremmødte medlemmer 
samt en stor tak til dem der bare kom for at hjælpe - forhåbentlig ser vi 
jer igen.

Om 2 uger er der atter arbejde og her skal vi have Sebbe klodset op og 
bundpropperne taget ud. Vi skal også have lavet Ottars overdækning 
færdig. Vi håber at der er nogen der har lyst til at komme igen.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Der blev lagt kræfter i og 
Sebbe gled velvilligt op.

De sidste kræfter blev lagt 
i. 2 timer fra vi startede 
slæbet i havnen til skibet 
lå på plads i nausten - flot!


