Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg
Kulturnat i Sønderborg
Torsdag den 23. - 25. august 2012

Så var der atter kulturnat i Sønderborg og traditionen tro skulle vi selvfølgelig ud og vise Sebbe
frem. I år var det ret specielt da Sønderborg
havde lagt billet ind på at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017 og afgørelsen skulle falde
om fredagen klokken 16.30.
Torsdag mødtes vi ved havnen i Augustenborg
klokken 16.00. Vi var et pænt hold og opgaven
var at slæbe Sebbe til Sønderborg. Der blæste
en brav vind lige ind i fjorden, men med Fie foran
var det ikke noget problem. Vi kom ud
og rundede Arnkild og gik ned af Alssund. Da vi
kom til den gamle bro måtte vi vente i 10 minutter før den gik op, så vi fangede en pæl og lå der
til et par minutter før broen gik op - så skulle Fie
slæbe os igennem, men noed gik galt så pludselig lå Fie på tværs - vi gav op, kastede slæbet
og smed fire årer ud og roede igennem - ikke
noget problem når man gør det på den gammeldags måde! Vi roede så hen og fortøjede
skibet ved Brags bådudstyr. - Opgaven var løst
og vi tog hjem.

Sebbe nyder den smukke solnedgang i Sønderborg
havn.

Der var mange aktiviteter igang på havnen og vi fik
mange besøg.
Fredag klokken 13.00 mødte de første og fik
Sebbe slæbt over til “Trappen” hvor vi skulle
ligge. De fik så sat vor lille udstilling op. Der
skete så ikke det store for højdepunktet var jo
kulturhovedstads projektet så folket samledes
omkring en storskærm ved rådhuset.
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Her kom jeg forbi klokken 16.30 og så en masse
skuffede mennesker, for det blev Århus der fik
titlen på trods af en meget ihærdig indsats fra
Sønderborg. Så spredtes folket og begyndte at
komme ned til havnen til bl.a. Sebbe. Der var
masser af aktiviteter, men Sebbe trak også. Vi
havde rigtig mange børn der kom ombord og
skulle prøve at trække i en åre. Der var også
mange voksne der kom og spurgte til skibet og
historien bag. Vi mødte også folk der havde sejlet med Imme Gram, Nydam folk og så nogle
der for mange år siden havde været ude at sejle
med Sebbe. Vi fik købt lidt mad og en enkelt øl
og hyggede os rigtigt indtil klokken 21.00 hvor
det begyndte at blive mørkt - så var det tid og vi
slæbte stille og roligt Sebbe over på den anden
side igen.
Lørdag klokken 10.00 var vi igen på pletten og
opgaven var nu at få Sebbe tilbage til Augustenborg igen med så lidt slæb som muligt. Vi roede
igennem den gamle bro, da den lukkede op
klokken 11.00 og tog så et lille slæb ud til den
nye bro hvor sejlet blev sat.
Så gik det ellers op af Alssund. Der var en passende vind og da det tidligere havde regnet
havde vi iført os regntøj og så holdt det ellers
op - vi beholdt det på og så kom der ikke mere
regn! Jeg forlod Sebbe og tog en tur med Fie for
at få nogen billeder. Tilbage igen kom Fie atter
på slæb - det er dejligt at se slæbejollen blive
slæbt! Ude ved Arnkild skulle vi så ind af fjorden
til Augustenborg. Vi havde nogle vendinger der
kiksede, men det er vanskeligt at vende med
en lille jolle på slæb der gør som den vil. Efter
et par ben i den smalle område tog vi et slæb
med Fie ned til lufthavnen hvor vi slap Sebbe
der igen tog et par ben. En fin sejlads, men det
er vanskeligt at nå Augustenborg i modvind
med Sebbe så vi slæbte ind fra Sebbelev skov.
Undervejs var der frokost som pigerne havde
sørget for og nogle kander kaffe blev der også
konsumeret. Der var også en der havde taget te
med, men her savnedes afsætning. I havnen fik
vi vendt Sebbe og lagt hende på plads.
Så blev der gjort klart skib og der blev så taget
afsked efter en fin tur. Vi opnåede hvad vi ville fik skibet til Sønderborg - deltog i arrangementet
og fik skibet hjem igen.

Det var gråvejr men en passende vind.

Besætning nød turen der forløb meget afslappet.

Vinden svingede en del i styrke og gav ind imellem
god fart.
Vi havde 2 nye med hvoraf den ene er sejlkyndig
- forhåbentlig nye aspiranter. En tak til dem der
deltog i hele eller dele af turen.
Steen Weile
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