International søsætning
21. maj 2022

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Søsætningen for en uge siden mislykkedes på grund af meget lav
vandstand og der blev derfor indkaldt til et nyt forsøg ugen efter.
Vi mødtes på nausten kl. 10.00. Efter en kop kaffe gik vi igang med at
sænke skibet og lægge bakkestokke under. For at lette søsætningen
gik et hold igang med at planere sandet foran nausten.

Vi prøvede gentagene
gange, men fik kun skibet
en halv meter ud.

Vi var knap 20 og det var tydeligt at det ville blive hårdt, men vi gjorde
forsøget. Først stod hun fast, men efter nogle forsøg lykkedes det at få
hende ca. ½ meter ud og nu var hun umulig at få igang igen. En kom
med forslaget om at bruge en livline og ringe til en ven. Det blev gjort
og tre meldte sig - det var dog ikke nok! Så var der en der tog bilen og
kørte op til Den Hvide by og her lykkede det hende at skaffe en halv
snes ukrainere. Omgående blev der sendt et par biler mere afsted og
pludselig var der en halv snes mennesker mere.

Så kom forstærkningen
og så gik det stærkt.

Der var lige det med sproget, det gik dog alligevel. Alle stillede sig op
og på komando blev der skubbet og nu skete der noget. Hun gled bare
afsted og i stedet for at råbe skub måtte jeg nu råbe stop så vi kunne få
bakkestokkene flyttet.
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Så blev der atter skubbet indtil jeg snart efter måtte råbe stop igen.
Efter to stop skulle hun så i vandet og hun gled bare ud og flere gav
pokker i vandet og løb bare ud.
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Augustenborg
På kort tid fik vi skibet i
vandet.

Det hele tog 10 - 12 minutter - vi var glade og ukrainerne morede sig
sammen med de øvrige.
Skibet blev derefter lagt ind til broen og så var der den traditionelle
slæbeøl.
Deltagerne var virkelig internationale: Danskere, 2 englændere, 1 belgier, 1 franskmand, 2 islændinge og 10 - 12 ukrainere.
Vandstanden sank drastisk så vi lagde tovværk og 6 årer i båden. 11
deltagere gik ombord og så stagede vi os ud til Bjørns båd der skulle
slæbe os ind. Det var virkelig et højdepunkt for udlændingene der var
med. Vi kom ind i havnen hvor vi slap slæbebåden og roede skibet ind
på plads.
Der kom en del vand ind i skibet og det viste sig at pumpen vi havde
med var defekt. Vi tog nu afsked med vore ukrainske deltagere der
forlod os under høje jubelråb.

Så var hun ude og flyde
og skulle bare trækkes
ind til broen.

Vi kørte så tilbage til nausten, fandt en anden pumpe, låste af og så
var vi en håndfuld der kørte ind for at installere pumpen. Det viste sig
desværre at den også var defekt og vi var så et par stykker der kørte til
Sønderborg og købte en ny pumpe som vi installerede.
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Det havde været en rigtig god dag. Da det så sortest ud fik vi assistance og deltagerne fik en stor oplevelse og hyggede sig vældig. Det
kalder vi et grænseoverskridende samarbejde.
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Sebbe Als
Augustenborg
Sebbe bliver trukket ind til
sin liggeplads i havnen.

Et hit på nausten var at tage en hjelm, et skjold og et sværd og så
blive fotograferet.
En stor tak til deltagerne.
Steen Weile
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