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Augustenborg

Vi søger stadig penge til udskiftningen af kølen på Sebbe og besluttede 
at sende skibet op til skibsbyggeren, så han kan gå igang når vi har 
de resterende penge. Det vil jo være skønt hvis vi kan få skibet klar til 
næste års Romregatta.

Vi mødtes ved skibet klokken 12 og skulle lige have skibet tømt for 
vand. Det måtte vi imidlertid gøre manuelt med spande idet strømmen 
ikke virkede. En lille halv time, så var det klaret. Hoved og hale fik vi 
også afmonteret og med 4 roere, roede vi skibet over til havnekajen. 
Klokken 13.45 kom lastbilen med kran og vogn. Vognen skulle trækkes 
ud og det gav lidt problemer, men til sidst lykkedes det. 

Vi havde monteret afstivninger på tværs af skibet og det viste sig at at 
passe med de steder stropperne skulle være, perfekt. 

Så kom Sebbe op
1. december 2022

Skibet tømt for vand og på 
plads ved kajen. Lastbilen 
med hænger er også klar.

Så er kranen og strop-
perne på plads.
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Vi måtte lige løfte et par gange før skibet var helt i ballance. Så kom 
hun op og blev plasseret på paller på den lange vogn. Chauføren 
havde ikke fået paller nok med, så han ringede efter et par kolleger der 
snart kom med et ekstra læs. 

Det var et godt hold der gjorde et godt arbejde. Skibet blev fixeret med 
pallerne der blev strammet op med stropper.
Projektet var færdigt ved 16 tiden hvor vi efterlod skibet klar til trans-
port.

Kranbilen kørte og kl. 03.00 i nat skal skibet køres til Slette strand med 
Kurt og Peter S. som ledsagere.

Skibet er nu i ballance.

Let og elegant kom skibet 
op.
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PS! Fra Kurt kom meldingen at alt var gået efter planen. De ankom ved 
syv tiden og med en lokal kran er skibet nu stillet på plads.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Hele opyagningen gik helt 
uproblematisk.

Så ligger Sebbe klar til 
afhentning.


