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Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Der var en specialudstilling om Rus-vikingerne der i sin tid erobrede
det tidligere Sovjet. Der var udstillet masser af fund, lånt fra forskellige
skandinaviske museer, de baltiske lande samt en stor del fra Ukraine.
Vi var 7 medlemmer og i to biler startede turen nordpå. Ved Hylkedal
lavede vi et stop og fik morgenkaffe.

Sebbevikingerne overtog
museet i Moesgård

Så fortsatte turen og vel fremme gik vi så på opdagelse i den store udstilling. Opsætningen var rigtig fin og der var mange stationer hvor man
kunne høre fortællinger om fundene, hvor vikingerne havde været og
om hvordan de havde levet de forskellige steder.

Der var udstillet rigtig
mange fund og nogle
rigtig gode forklaringer til
de enkelte dele

Det er en stor udstilling og vanskeligt at få det hele med ved et besøg.
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Efter en sandwich gik vi så på besøg hos grauballemanden i kælderen. En deltager udbrød spontant “ ham har jeg da aldrig mødt i
levende live” - så sandt!

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg
Når man ser på ham
kommer man til at
tænke på “Kejserens nye
klæder” hvor den lille
dreng siger “Jammen han
har jo slet ikke noget tøj
på!”

Der var efterfølgende lidt snak om lidt frieri mellem en deltager og
grauballemanden, men det havde vist ikke noget på sig.
Det er et stort museum og det var svært at holde sammen. Der var
en der blev væk, men hvor skulle vi lede? Hun dukkede dog op, men
mente bestemt ikke at det var hende der var blevet væk - det var os
andre.
Vi havde fået en aftale med Åse fra skibslaget om at mødes ved
træskibshavnen så der kørte vi ned. Åse gav først en spændende
rundvisning og derefter en øl i klubhuset.
Træskibshavnen er efterhånden omkranset af store betonbygninger
designet af arkitekter med mere eller især mindre held.
Pludselig gik døren op og ind trådte Viggo. Hyggeligt at se ham igen
efter at have læst en del om ham i aviserne i det sidste.
Efter hyggeligt samvær og en rigtig spændende dag, vendte vi næsen
hjemad.
Steen Weile
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