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FORMANDENS HJØRNE
Generalforsamlingen resulterede i et større skift 
i bestyrelsen idet 3 nye trådte ind. Det var i juni 
og der er siden sket en del.
Vi har haft enkelte sejlture med Ottar, men hun 
lå stille et stykke tid da masten brækkede.
Ottar blev taget op 9. oktober og lagt ved siden 
af nausten. Vi har bygget et telt op over hende.
Sebbe blev taget op 23. oktober og lagt i 
nausten.
Der har hen over sommeren og efteråret været 
mange aktiviteter på nausten. Et stort punkt har 
været oprydning og rengøring både udenfor og 
indenfor. Der er blevet kørt rigtig meget væk og 
vi er snart i bund.
Et andet problem dukkede op idet det bløde træ 
på nausten er angrebet af borebiller. Vi er igang 
med at rydde og rengøre hen over opholdsrum-
met hvor det er værst. Når det er klar skal det 
have noget insektdræber.
Projektet med udskiftning af bolværket gik i 
stå da vi ikke havde flere pæle og levering af 
flere af forskellige grunde er blevet udsat. Det 
samme gælder skallerne der skal udskiftes på 
nausten.

Den største udfordring ligger i at få kølen på 
Sebbe skiftet. Vi har søgt penge, men det er 
desværre ikke lykkedes at skaffe dem endnu 
- vi fortsætter med ansøgninger.
Fremtiden
Det er svært at lave den store plan idet co-
ronaen igen sætter begrænsninger. Der er 
ikke kommet de store restriktioner ovenfra, 
men vi vil undgå de store forsamlinger nu 
og forhåbentlig kommer der styr på smitten 
så vi snart kan fortsætte vore aktiviteter som 
normalt. Der ligger et par forespørgsler på 
foredrag til næste år, noget af det der gerne 
skulle resultere i flere medlemmer.
Der ligger ikke de store opgaver på nausten 
lige nu. Vi skal have et læs affald kørt væk 
og så skal vi have malingen kørt på Slotsallé. 
Desuden skal vi have monteret det stykke 
stråkøl der blev revet af Sebbe under ophal-
ingen. Hun kom skævt ind og måtte skubbes 
sidelæns hvorved et stykke stråkøl blev revet 
af.
Det er vort håb at vi kan gennemføre general-
forsamlingen og at vi næste år kan få en lang 
række aktiviteter sat igang.

Steen Weile

Ottar er klar til vinteren!
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Referat fra generalforsamling

Sebbe Als - Generalforsamling d. 19.06.2021
Sted: Nausten
Antal stemmeberettigede: 18
Referat:
1. Valg af dirigent : Peter Svendsen blev valgt
2. Valg af referent : Birgit J. Jørgensen blev valgt
3. Formandens beretning
    Formanden (Allen Jensen) fremlagde beretningen, som blev taget til efterretning. 
    Der var ingen kommentarer.
4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
    Solvej Christensen (kasserer) gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
5. Budget for det følgende år
    Der var kommentarer til posterne ”arrangementer” og ”Vedligeholdelse – Naust”. Solvej justerer
    beløbene og sender en revideret udgave af budgettet til bestyrelsen.
6. Kontingent og leje
    Både kontingenter og leje forbliver uændret.
 Kontingent medlem:  300 kr./år 
 Kontingent aspirant:  150 kr./år
 Arrangementer Sebbe:  5000 kr. 
 Arrangementer Ottar:  3000 kr.
7. Status udvalg
a) Medieudvalg
    Medieudvalget blev nedlagt ved sidste generalforsamling, så der ingen status.
    Det blev besluttet at genindføre medieudvalget, da skibslaget har brug for at være mere synlig i 
    specielt lokalområdet.
8. Status på forslag fra Generalforsamling 2020
a) Skibslaget laver et aktivitetsprogram der kan gøre nye medlemmer interesseret
    Sebbe blev søsat med hjælp fra flere, som var kommet til Nausten, fordi søsætningen var 
    annonceret på en facebook-side for lokalområdet. Derefter lukkede corona for aktiviteterne 
    pga. begrænsede muligheder for 
    at samles.
b) Skibslaget gør sig synlig gennem forskellige medier for at skaffe opmærksomhed og 
     medlemmer.
    Er ikke sket, da corona lukkede for aktiviteterne pga. begrænsede muligheder for at samles.
    Det blev foreslået, at det genindførte medieudvalg gør skibslaget synlig på ”Sport & Fritid”.
c) Skibslaget nedsætter en gruppe af specialister der sammen med skibsbygger udarbejder en  
    status på Sebbes tilstand samt restaureringsplan. Planen forelægges på den ordinære gene-
    ralforsamling. Det er sket. Status er, at hvis skibslaget reagerer nu og laver aftalen om restau-
    rering af Sebbe, så spares der 25% på materialer og reparation. Der er ansøgt om penge ved 
    flere fonde, men der er ingen tilsavn om midler endnu.
d) Skibslaget finder et sted hvor vi kan stille Ottar (indendørs) så vi kan færdiggøre skibet over 
    vinteren Ottar var i Nausten over vinteren, da Sebbe blev i vandet.
e) Kommunikation i skibslaget – politik udarbejdes.
    Udsendt af Allan d.17.06.2021
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9. Forslag til kommende aktiviteter 2021
 (1) Mere sejlads med Ottar
 (2) Sejlturer med Ottar med lokale virksomheder
 (3) Kontakt til Bylaug. Foredrag, hvor der fortælles om skibslaget. Invitere bylaug til 
                Nausten
 (4) Genoptrykke brochurer om skibslaget og lægge dem i lokale butikker, Bed & Breakfast, 
       osv.
 (5) Åben hus 1-2 gange årligt.
 (6) Lave aftaler med lokale hoteller om arrangementer for deres gæster
10. Indkomne forslag
a) Drøftelse om deltagelse i Netværksgruppen Augustenborg (Steen Weile)
    Netværksgruppen i Augustenborg er nedlagt
11. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)
a) På tur afgår kasserer Solvej Christensen (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem Kurt Bille 
    (modtager genvalg) og Birgit Juul Jørgensen (modtager ikke genvalg).
b) På tur afgår suppleanter Kathrin Pohl (modtager genvalg) og Nicole Møller (modtager genvalg)
c) Øvrige bestyrelse (ikke på valg) – Allan Jensen (se dog næste side) og Søren Juhl Møller
    Der var stemning for at styrke bestyrelsen. Det blev derfor besluttet, at få friske kræfter ind og 
    udvidde bestyrelsen med teknisk set et medlem ved at have en regnskabsfører udenfor 
    bestyrelsen, som refererer til kassereren i bestyrelse. Samarbejdet aftales mellem regnskabs
    føreren og bestyrelsen. Kasseren vil herved have tid til at udføre andet arbejde.
    Allan var klar til at stoppe før tid som formand, hvis en anden tog over. Kathrin var også klar til 
    at stoppe, hvis en anden havde lyst. Nicole indvilligede i at blive en del af den nye bestyrelse.
    Der skulle derfor findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.
 Til bestyrelsen blev valgt: Steen Weile, Nicole Møller, Jens Estoft.
 Til suppleanter blev valgt: Ellen Nissen og Peter Svendsen
 Regnskabsfører: Solvej Christensen
12. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år) Blev begge genvalgt.
 Revisor: Wilford Hansen Revisorsuppleant: Ivan Lorenzen
13. Valg af stående udvalg (1 år): Medieudvalg
      Det blev Steen Weile, Kurt Bille og Peter Svendsen
14. Valg af webmaster (1 år)
      Det blev Anders Weile. Dennis Thomsen valgte at stoppe som webmaster.
15. Bestyrelseskonstituering
 Formand: Steen Weile
 Næstformand: Søren Juhl Møller
 Kasserer: Nicole Møller
 Materiale: Kurt Bille
 Sekretær: Jens Estoft
 1. suppleant: Ellen Nissen
 2. suppleant: Peter Svendsen
16. Eventuelt - Intet
pbv. Birgit
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Kontingentrestancer

Vi har for et par måneder siden gennemgået kontingentrestancer og der var en del både medlem-
mer og aspiranter der ikke havde betalt. Vi sendte derfor en direkte mail til dem der havde glemt at 
betale.
Der kom nogle indbetalinger, men resultatet er skuffende - der er “gamle” medlemmer der stadig 
ikke har betalt og så en lang række aspiranter. Vi kunne ud fra listen se at der var mange aspir-
anter der ikke havde betalt i flere år.
Vi skal følge vore vedtægter og kan ikke have aspiranter med som har været med på en enkelt 
romregatta eller lignende og så ikke har vist sig siden og ikke har betalt kontingent.

Hilsen Bestyrelsen

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet opdateret med den nye bestyrelse. Der er desuden kommet en lang 
række indlæg om de aktiviteter der er gennemført i år. Som noget meget interessant er der lagt et 
kæmpe billedgalleri ind hvor man kan se billeder fra hele skibslagets historie. Gå ind og se hvad 
der har været og bliv aktiv og vær med til fortsættelsen.

Juleafslutning 4. december aflyses grundet corona!

Grundet Corona har vi valgt at aflyse denne aktivitet.

Status for arbejdsopgaver

Sebbe
Den store renovering med ny køl.
Genmontering af stråkøl.

Ottar
Almindelig vedligeholdelse samt tilpasning af ny mast

Nausten
Færdiggørelse af bolværk samt udskiftning ef skaller udvendig.
Beskæring af træer.
Bortkørsel af affald.
Højvandssikring med sandsække.



5

Kølsvinet  Nr. 2  November 2021

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling, se på hjemmesiden og nedenstående dagsorden. 
Vi vil allerede nu forevarsle om en eventuel udskydelse på grund af Corona situationen.
En evt. udskydelse vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skibslaget Sebbe Als
Dato: Søndag 15. Januar 2022
Adresse: Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg
Plan for dagen:
Skibslagsmøde kl 14.00
Alle interesserede opfordres til at møde op, hilse på andre skibslagsmedlemmer samt komme med 
deres mening og forslag til hvad der bør gøres i skibslaget.
Generalforsamling kl 15.00 
Det er vigtigt med et stort fremmøde, for at vi kan beslutte hvad der skal ske fremover i skibslaget!
Dagsordenen for generalforsamlingen:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Formandens beretning
- Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
- Budget for det følgende år
- Kontingent og leje
- Status fra udvalg
Indkomne forslag 
Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)
 -  På tur afgår:    Steen Weile
      Søren juhl Møller
 -  Den øvrige bestyrelse:  Nicole Møller
      Jens Estoft
      Kurt Bille
 -  Suppleanter på valg:  Ellen Nissen
      Peter Svendsen
Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år) 
 -  Revisor:    Wilford Hansen
 -  Revisorsuppleant:   Ivan Lorenzen
Valg af stående udvalg (1 år):  
 -  Medieudvalg, arkivudval  Peter Svendsen
      Kurt Bille
      Steen Weile
Valg af webmaster (1 år)   Anders Weile
Bestyrelseskonstituering
Eventuelt
Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 16. decem-
ber 2018.
Husk! Du skal have betalt kontingent og være optaget som medlem for at have stemmeret ved 
generalforsamlingen!

Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Der var indkaldt til søsætning af Ottar. Meteorologerne havde lovet byger og med Corona restrik-
tioner var det ikke for godt, idet vi kun må samles 10 personer i et lokale. Men heldigvis havde 
de gættet forkert for vi 
havde sol og kunne være 
udendørs.
Vi mødtes klokken 10 og 
snart var de indledende 
øvelser igang. Bakkestok-
kene blev lagt ud, Ottar 
blev sænket ned fra sin 
højvands-sikring og så 
blev hun trukket ud foran 
nausten og lagt på siden. 
Der blev sat malertape på 
og så fik hun bundmaling. 
Det var et effektivt maler-
hold og klokken 11.40 var 
hun klar til søsætning - 
klokken 11.45 flød hun og 
blev lagt ud ved broen. 
Så var der den obligatoriske slæbeøl. Herefter skulle vi lige ud og se hvor meget vand hun havde 
trukket. Hun var blevet lidt våd indvendig, men det var meget lidt. Nu blev hun så gjort klar til 
afgang med fortøjninger, ror, årer med videre og så var der afgang til havnen. Vi fik et tilbud om 
at blive slæbt ind, men det blev pure afvist - vi ville selv og snart gik det for årer i modvind mod 
havnen. Fem roere gav den gas så snart kunne vi vende skibet inde i havnen og fortøje hende på 
sin plads. Så kørte vi på nausten, fik tændt grillen og så var de dejligste grillede pølser med brød. 
Maden blev fortæret udendørs, så vi overholdt reglerne.
Der blev ryddet op, 
nausten blev fejet og Jens 
lavede et trappetrin op til 
broen.
Peter og Ingrid havde 
sponsereret en ny trillebør 
som blev samlet.
Stemningen var som den 
plejer rigtig god - en blan-
ding af alvor, humor og 
latter.
Vi havde også fornøjelse 
af at hilse på en ny 
(forhåbentlig aspirant) fra 
Augustenborg.
Skibet skal nu lige trække 
vand og blive helt tæt. 
Næste lørdag har vi plan-
lagt rigning (mast og sejl). Se aktivitetsplan!

Skibslagshilsen
Steen Weile

Årets søsætning af Ottar
1. maj 2021
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Sejltur med Ottar og havari
5. juni 2021

Træningssejllads i Augustenborg fjord. Vi mødtes på dæmningen kl 10.00. Der blev lidt hyggesnak 
samt snak om sejlføring. Normalt er skøder, hals og brasen kvejlet op. Vi hejser sejlet halvt og løs-
ner derefter tovværket og får det trukket på plads. Det er ikke optimalt. Vi lavede derfor et forsøg 
hvor vi trak tovværket på plads før vi lagde ud.
Vi skubbede fra inde i havnen og idet vi nærmest havde en læns, trak vi sejlet halvt op, kajede 
råen og hejste sejlet helt op. Tovværket 
var på plads og på et øjeblik havde vi fuldt 
styr på sejlet og gled ud af havnen. Det gav 
en skøn sejlads - muligvis fordi Karl havde 
taget en flaske rom med og havguden fik et 
par dråber med.
Vi skød en fin fart og tre kvarter efter løb 
vi skibet op på sandstranden vest for 
Katholm. Her gik vi i land og kaprede nogle 
bænke ved en fiskerhytte. Nu kom der mad 
på bordet og alle hyggede sig i det gode 
vejr. Hjemturen startede fint. Vi fik vore 
pakkenilliker ombord, skubbede skibet fra 
land, lagde et par årer ud og vendte skibet. Så kom sejlet op og første kryds startede. Der var en 
god vind og vi holdt en god højde. Første vending over stag gik perfekt og vi nåede over til bøjen 
ud for Rønsten. Endnu en perfekt vending og så skulle vi vende ved Made-skoven camping. Her 
missede vi 2 stavvendinger og lavede så en kovending. Vest for badehusene lavede vi endnu en 
perfekt stavven-ding og var på vej mod et punkt mellem campingpladsen og nausten.
Haveriet
Jeg sad agten for masten og så gik det 
pludselig galt. Det virkede helt surealistisk 
da masten pludselig knækkede som en 
tændstik. Vi var heldigvis i et kryds så mast, 
sejl og rå røg ud over siden i styrbord.
Ingen kom til skade og målrettet fik vi 
løsnet tovværket og bjærget mast, rå og 
sejl. Der var ikke tegn på panik, det virkede 
nærmest som om det var noget vi var vandt 
til. Så lagde vi 4 årer ud og roede ind til 
havnen hvor vi lagde skibet på plads. Vi gik 
herefter i land og satte os og snakkede om 
turen og hændelsen.
Selv med uheldet var den samlede mening 
at det havde været en rigtig god tur.
Vi gik så 3 mand ombord i Ottar og fik reddet sejl og tovværk ud. Sejlet tog vi af og gjorde klart 
skib. Hvorfor brækkede masten? Det er nok svært at forklare, men den er efter hvad jeg ved 21 år 
gammel idet den blev fremstillet, da Katrine Jonassen riggede skibet om til Råsejl (god beslutning) 
i år 2000. Vi har nu et nyt projekt der hedder mast og det skal vi have startet snarest muligt, da vi 
vil ud at sejle igen.
Held i uheld. Planen var egentlig at sejle Ottar til Fynshav idag, men vi vurderede at det ville være 
fornuftigt at oplære nogle nye før denne tur og derfor blev vi i fjorden.
En stor tak til deltagerne for en fin tur og tak fordi I håndterede uheldet så godt.

Skibslagshilsen
Steen Weile
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Arbejdet gav mere plads
3. juli 2021

Så var der atter arbejdslørdag med møde på nausten kl. 10.00. Vi blev  5 der startede med en kop 
morgenkaffe før vi gik igang. 
Græsset trængte til at slås, så Sylvie gik igang med dette.
Jens gik igang med leen langs med nausten og jeg gik igang med græstrimmeren ved ølbænken 
og bag nausten. Tjørnen blev samtidig studset og hylden klippet ned. Nu blev der plads til at få 
bukkene på plads.
Nicole og Ellen gik igang 
med at rengøre og oliere 
pyntebordene på nausten.
Vi fik også flyttet de sidste 
to brofag og lagt den gam-
le mast pænt på plads.
Efter græsslåning krav-
lede Sylvie på taget og fik 
olieret pyntebord og de to 
Sebbehoveder i gavlen af 
nausten. Kl. 13.30 blev der 
tid til lidt frokost. Vi fort-
satte derefter arbejdet til 
kl. 15.00.
Det havde været en dag 
med en del opgaver som vi 
løste og resultatet udeblev 
ikke - så pænt har der ikke 
været rundt om nausten 
længe - lad os holde det 
sådan.
Det var dog arbejde der 
var krydret med sjov og 
hygge. Tak til de frem-
mødte og synd for dem 
der ikke var med.

Skibslagshilsen
Steen Weile
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SEBBE TA`R SKRALDET
21. august 2021

Efter vi de sidste par gange, på arbejdsdagene, har ryddet op i nausten, havde der efterhånden 
hobet sig ret så meget affald op. Gammelt maling, træstykker, 1 brækket åre, ½ pæleorms-be-
fængt bropille, gammelt museædt vikingetøj, tomme dåseøl og meget meget mere. 

Og da det jo ikke lige-
frem pynter i en ellers 
så opryddelig naust, var 
vi et par stykker som 
iført trailer og bil, gik  i 
gang med at sortere af-
faldet for så at køre det 
på containerpladsen.                                                                                 
Inden vi kørte på con-
tainerpladsen, holdt vi 
kaffepause og nød den 
smukke udsigt ud over 
fjorden. 

Og nu kommer der et 
sort kapitel i skibslagets 
historie. Ovenpå alt den 
sol kunne en øl gøre 
godt, men ak og ve og av 
igen. I ølkassen var der kun én nordic øl. 
Vi besluttede på stedet at nedlægge arbejdet 
og køre affaldet på containerpladsen, for ald-
rig mere at vende tilbage på nausten før der 
igen er rigtig øl i ølkassen.
Ved samme lejlighed opdagede vi, at nø-
glerne til venstre lokum (det med strømudtag) 
mangler – er der nogen som ved hvor de er 
????????

Med skibslagshilsen 
Nicole, Ingrid og Peter
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Sejltur med Ottar
22. august 2021

Nu var masten blevet afkortet og 
monteret og sejl og rigning på 
plads - nu var det tid til en prø-
vesejlads.
Vejret var fint og stille og vi 
mødtes 5 personer ved dæmn-
ingen kl. 15.00. Jens var igang 
med at udskifte den defekte 
lænsepumpe i Ottar og fik den 
næsten klar - slangerne passer 
ikke til den nye, men det fikser 
han.
Klokken 15.30 roede vi ud. Ude 
af havnen sattte vi sejlet. Det 
blev ikke det mest elegante syn 
idet vinden drejede rundt som en 
snurretop på grund af de høje 
træer, men vi fik det op og gled 
stille og roligt ud af fjorden. 
Ud for Madeskoven fandt vi 
kaffe og sandkage frem for det 
hører jo med til en søndags 
sejltur. Ud for Rønsten lavede 
vi en vending og gik retur mod 
Augustenborg. Det gik fint indtil 
vi var ved nausten, så sprang 
vinden for alvor og styrmanden 
(kvinden) mistede fuldstændig 
styringen og kontrollen over 
skibet - vi snurrede bare rundt 
og tog derfor sejlet ned. Det 
var så ikke noget problem for 
med 5 mand i skibet er ron-
ing fra nausten ingen sag. Inde 
i havnen lavede vi en perfekt 
vending og lagde skibet på 
plads.
Det havde været en rigtig dejlig 
tur - endelig fik vi vand under 
kølen og sejlet op.
Vi skal selvfølgelig ud at sejle 
igen, men andre må også gerne 
arrangere ture og bruge skibet.
Tak for en god tur til besætnin-
gen.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile
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Als Viking besøger nausten
23. september 2021

Als Viking skulle have generalforsamling og ville gerne låne nausten til dette. Samtidig ville de 
gerne have et foredrag om skibene og skibs-laget. Dette sagde vi ja til og Peter Svendsen og 
undertegnede tog med derover for at møde dem og fortælle om os og vore aktiviteter. 
Vi mødtes ved nausten 
klokken 18.00 i et vold-
somt blæsevejr. Held-
igvis skulle vi ikke sejle 
derud for vandet var 
“løbet” ud af fjorden så 
man kunne gå rundt om 
broen.
Als viking holdt deres 
generalforsamling i god 
ro og orden og det viste 
sig at de har den samme 
gode tone og humor som 
os. 
Efter generalforsamlin-
gen var der en pause 
med hjemmebagt sand-
kage og hyggesnak.
De havde medbragt en 
projektor og PC som vi 
brugte til vores foredrag 
der blev godt modtaget. 
De kender selvfølgelig 
os, men historien og 
hvad vi går og laver 
kendte de ikke så meget 
til.
Det var en rigtig hyggelig 
aften og det endte med 
at vi aftalte at mødes 
igen og snakke lidt om 
et muligt samarbejde 
fremover.
Tak for besøget.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile
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Så kom Ottar på land
9. oktober 2021

Efteråret banker på og det var tid for at starte ophaling af skibe. Ottar stod først for og der var 
indkaldt til ophaling 9. oktober kl. 10.00.
Vi mødtes 11 mand på dæmningen og der var nye ansigter iblandt - flot. Ellen tog æren for det 
gode vejr idet det var hendes fødselsdag. Hvis det var grunden må hun gerne have nogle flere. 
Fire mand kørte på nausten og vi andre gik ombord på Ottar og roede årets sidste tur til nausten. 
Her blev vi modtaget 
med kaffe og friskbagte 
boller og kage, en rigtig 
god start. Men der skulle 
jo også arbej-des og det 
gik stærkt - skibet blev 
afrigget og alt det løse 
bragt i land. Pludselig 
var der en der opdagede 
en spand der på mystisk 
vis var røget i vandet og 
var på vej ud af fjorden. 
Den fik vi reddet og så 
var vi klar til ophaling. 
Bakkestokkene var blevet 
lagt ud så det var bare at 
trække. Det gik fint og sn-
art lå hun på sin plads for 
enden af bålstedet. Hun 
blev nu lagt på først den 
ene side og så den anden og skrubbet og skyllet. Der var ikke mange ruer på, der en der mente 
at giften havde taget livet af dem. Så blev hun klodset op og bukkene blev sat under. Så var der 
traditionen tro slæbeøl og hygge. Nu var det så bare at få ryddet op. Dørken, årererne masten, ror 
mv. kom i nausten og sejlet bag i en bil.
Hele projektet tog tre 
timer incl. pauser - rigtig 
godt gået. Da vi kørte 
hjem var vi forbi Slotsallé 
og aflevere rednings-
veste samt lægge sejlet 
til tørre.
Vi nåede alt det planlagte 
på bare tre timer - godt 
samarbejde og et godt 
humør. En stor tak til 
medlemmerne og ikke 
mindst de nye som vi 
forhåbentlig ser igen.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile
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Ophaling af Sebbe
23. oktober 2021

Så var tidspunktet for ophalingen kommet. Nicole var sat til at sørge for godt vejr og det klarede 
hun fint. Ikke nok med at det var tørvejr, men der var også en vandstand på lidt over normalen. 
Klokken 9.00 sejlede jeg med Bjørn ud på til nausten og hentede ror samt 4 årer. En halv time se-
nere var vi tilbage ved Sebbe. Vi maste en del med at få rortovet gennem hullet, men det lykkedes 
- så var vi klar. Klokken 10 dukkede 
en del folk op ved dæmningen. 
Nogle kørte på nausten medens en 
besætning gjorde klar til afgang. 
Sebbe var blevet lagt med forskibet 
ind mod broen så Bjørn startede 
med at trække skibet baglæns ud i 
havnebassinet for derefter at tage 
trodsen forskibs, trække skibet 
rundt og så var det afgang mod 
nausten. Det blev en fin lille tur og 
snart var vi ved nausten. En line 
kom i land og så blev skibet trukket 
ind til broen. 
Der var omkring 20 voksne og de 
havde fået lagt bakkestokkene ud. 
Nu blev slæbelinen gjort klar og skibet lagt i position. Så blev der trukket så skibet kom ind til land 
hvor stålwiren blev monteret i ophalerkrogene. Vi havde heldigvis flere stærke “spillemænd” og så 
en mængde slæbere. Snart kom skibet i bevægelse og så gik det op mod nausten. 
Bunden så fin ud så skrubning var 
ikke nødvendig. Nu er spillet ikke 
centralt placeret og som mange 
gange før kom vi for tæt på den 
venstre side af nausten så vi måtte 
manuelt skubbe det sidelæns. Som 
det er sket før resulterede det i at 
stråkølen blev vredet af. Vi trak 
videre og klokken 11.58 var skibet 
på plads. Nu afventer vi svar på 
ansøgninger - forhåbentlig positive, 
så vi kan få skibet klar til sejllads 
i næste sejlsæson. Næste punkt 
var så den traditionelle slæbeøl - 
den var fortjent. Ellen havde været 
madmor og smurt en masser mad-
der som vakte begejstring for man 
kan jo ikke leve af flydende kost. 
Doris havde medbragt en hjemmebagt brunsviger som også blev modtaget med bravour. 
Det var herligt at se en del nye ansigter og hele arrangementet forløb med det sædvanlige gode 
humør. En tak til de fremmødte medlemmer samt en stor tak til dem der bare kom for at hjælpe - 
forhåbentlig ser vi jer igen. Om 2 uger er der atter arbejde og her skal vi have Sebbe klodset op 
og bundpropperne taget ud. Vi skal også have lavet Ottars overdækning færdig. Vi håber at der er 
nogen der har lyst til at komme igen.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile
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Så fik Ottar sit vinterhi
13. november 2021

Ottar var taget op og sat på plads uden for nausten, men manglede overdækning. Vi havde 
købt materialerne ind, men mamglede stille vejr idet overdækningen består af en 60 m2 presen-
ning. I blæsevejr kunne den nok sende os på en flyvetur. Vi lave derfor en lynindkaldelse af de 
nærmeste, da vejret så godt 
ud i dag. Solen glimrede 
med sit fravær, men stille var 
det.
Vi mødtes ved nausten klok-
ken 10 og startede med en 
kop kaffe og friske rundstyk-
ker. 
Så gik vi igang med arbejdet. 
Vi var 5 og det var et pas-
sende hold til denne opgave.
Nu skal et træskib der står 
udenfor på land ikke pakkes 
hermetisk ind i plastik, det 
skal have luft. Derfor skulle 
vi have fremstillet 3 bukke 
det kunne holde en overlig-
ger. Bukkene blev fremstillet 
og fæstet i jorden med træ-
pløkker. Derefter en 8 meter 
lang overligger der omhyg-
geligt blev boltet sammen 
med bukkene.
Så skulle presenningen på 
- 10 meter gange 6 meter = 
60 m2. Den er bare stor. Den 
blev lagt på og omhyggelig 
bundet fast samtidig med at 
vi fastgjorde den til Sebbes 
gamle mast samt andre 
tunge træstykker og sten. Nu 
håber vi det holder.
Sædvanen tro var der en 
rigtig god stemning med ven-
lige drillerier og små jokes.
Desværre er der ved at 
trække mørke skyer op i 
landet - Coronaen er igen i 
fremmarch - hvilket er be-
kymrende. Forhåbentlig 
bliver kurven knækket så vi slipper for nye restriktioner. Vi er vakcineret, men vi kan jo stadig blive 
smittet og bære smitten videre.
Vi følger situationen nøje.

Med skibslagshilsen 
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På turen til Oslo i 1972 medbragte vi en gave fra Turistforeningen i Augustenborg. Det var danefæ 
som de havde fået lov til at anvende som gave og det bestod af en hjortetak der var forarbejdet så 
den kunne bruges som hammer.
Sylvies søster Christin og manden Jörg var nu på besøg i rådhuset og i en glasmontre fandt de 
gaven med en graveret messingplade. De tog et par billeder af den og jeg må sige det var 
hyggeligt at gense den efter 49 år.

Fra dagbogen:

Søndag den 23. juli 1972
Tidligt op igen. Efter morgen-
maden trak vi igen i vikingeud-
styr og roede ind til Oslo Råd-
hus. Her var dækket fint bord 
med pindemadder og vin.
Borgmesteren holdt tale og 
Turistchef Per fra Sønderborg 
overrækker en flintøkse. Carl 
Otto har et 5000 år gammelt 
arbejdsredskab lavet i
hjortegevir med som gave.

    Fund fra fjorden i Augustenborg 
    Brugt som hammer på boplads
    Skænket af Turistforeningen Augustenborg
    Overrakt af Sebbe Als juli 1972

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Sebbe er repræsenteret på Oslo rådhus
15. november 2021
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