Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg
Sebbe og Aros 20 års
Jubilæum på Barsø
Det var både jubilæum og
vikingeskibstræf da flere skibe
mødtes på Barsø.

BARSØ JUBILÆET - 2 X 20 ÅR
Onsdag d. 5. juli startede Sebbe med besætning
med nordlig kurs for at mødes med Imme Aros og
flere andre vikingeskibe til et fælles jubilæum og
vikingetræf på Barsø. Arrangementet var kommet i stand sammen med Barsø Centret der ved
hjælp af lokalbefolkningen sørgede for de praktiske ting såsom mad og vand/øl forsyninger,
toiletforhold, fællestelt mv. - en stor tak for deres
medvirken. Hovedarrangementet løb af stablen
lørdag / søndag hvor der var 6 vikingeskibe og
ca. 120 deltagere til stede. Lørdag havde vi for
os selv med et herligt vejr blev chancen for sejllads med hinandens skibe blev godt udnyttet.
Søndag var der åbent hus hvor folk havde mulighed for at komme til øen og få sejlture med
skibene hvilket en del også benyttede sig af bla.

fik vi de fleste af øens beboere lokket af huse
og med ud og sejle hvilket de virkelig nød og
efter turen trakterede de med en enkelt af de
kolde grøn-ne i det varme vejr. Store dele af
arrangementet blev optaget på video af DR’s
båndværksted fra Århus og søndag aften blev
der vist et klip på ca. 20 sek. i søndagsavisen
i TV. Vi fik det alle at se, mere eller mindre idet
der kun var et ca. 10 tommer s/h fjernsyn til 100
mand. Søndag aften havde Sebbe-mandskab
en masse energi til overs og den skulle jo ikke
gå til spilde. Samtidig havde vi fået den ide at
støtte den lille cafe, der var oprettet i spejderhuset, så der vandrede vi op og underholdt betjeningen og os selv.
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Sange af alle mulige og umulige slags til ud på
de små timer hvor vi lukkede cafen og lod det
trætte personale få ro. Men ak - det holdt ikke
længe, kl. 07.30 stillede de første 3 sebbefolk
og ønskede morgenkaffe og boller - vores “morgenbolledame” fik næsten et chok, da hun blev
vækket og så at det var de samme der havde
lukket caféen der ville have den åbnet igen.
I løbet af mandag og tirsdag brød skibene op og
sejlede videre på togter. Sebbe sejlede af tirsdag og havde en fin sejlads til Bøjden hvor man
overnattede. Onsdag og torsdag var vejret for
hårdt til den besætning der var ombord så man
lod skibet ligge under opsyn af havnemesteren
og tog hjem.
Ugen efter blev hun hentet hjem. Følgende skibe
deltog i arrangementet: Jubilarerne : Sebbe Als
og Imme Aros, Freja Byrdingen, Imme Sleipner,
Roar Ege og Skinfaxe.
Desuden Flemming Riecks åledrivklase. Det
skal også nævnes at vi havde besøg af nogle
af vore vikingevenner fra Slesvig. Tak til alle for
fremmødet, vi håber at mødes igen til næste år.
EN GOD DISKUTION
At man ikke altid er helt enige og derfor diskuterer er ikke noget nyt, heller ikke i skibslaget, det
er også sundt. At diskutioner er forskellige er en
selvfølge, men på Barsø natten mellem søndag
og mandag var der nogen der blev vidne til en
diskussion af en helt ny dimention. Under udpakning af soveposer og klargøring til natten blev
der diskuteret heftigt og langvarigt i et telt. Et
skibslagsmedlem syntes at nu kunne det være
nok og var efterhånden blevet nysgerrig efter at
få at vide hvem der diskuterede. Hun stak derfor
hovedet ind i teltet og spurgte:”Hvem diskuterer
du egentlig med”? Svaret kom promte “Mig selv,
her er jo ikke andre”. Om diskutionen var saglig
melder historien ikke noget om.
HVEM ER MULLE?
Ja, de indviede kender historien og den er faktisk for god til ikke at blive trykt. Det er jo ikke
hver dag et 20 år gammelt skibslagsmedlem
pludselig skifter navn. Stedet er Barø, tiden er
søndag 9. juli kl. 08.00 om morgenen. En temmelig søvn ”drukken” fyr vælter ud af et telt. Med
højre hånd gnider han sig skiftevis i øjnene,
mens han med venstre hånd krampagtigt holder
et sovedyr med et stort broderet M. Torben overværer udstigningen fra drømmeland og spørger
med undren i stemmen: “Du Svendsen, æh,

Sebbes ankomst til Barsø

Sejlads med skibene

Der blev sejlet og hygget
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hvorfor står der M på dit sovedyr, du hedder da
Peter?”. Svendsen stopper brat med at klø sig i
øjnene, kaster et kort blik på sovedyret, ser så
Torben dybt i øjnene og svarer stille: “Jo det skal
jeg sige dig - da jeg var lille kaldte min mor mig
altid MULLE”. Tilhørerne skreg af grin og så var
han døbt. I sandhedens øjeblik skal det nævnes
at M står for Maria - han havde bare lånt den for
at falde i søvn.
FYRET
Og så var det på Barsø, natten mellem søndag
og mandag at et par sandaler blev fyret fordi de
ikke ville gå lige. Næste morgen blev de igen
taget til nåde da der var vådt i græsset og de
igen ville lystre. Det sjove er at historien er sand.
Steen

Roningen foregik både med store og små

Familiefoto af en del af deltagerne
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