
Ved optagningen konstaterede vi råd i en bordplanke over vandlinien 
agter i styrbord side. Skibsbyggeren var nede og besigtige skaden og 
det så i første omgang ud til kun at være et par meter. For at få skibet 
klart skulle det skilles ad så vi kunne få bestilt nyt træ.

For et par uger siden var vi to der startede med at pille nogle knæ ud og d.d. var 
vi 4 der havde sat hinanden stævne klokken 09.00 på nausten. Efter rundstykker, 
dagmartærte og kaffe gik vi igang med arbejdet. Det er ikke bare lige at skille ad 
for en del knæ, tofter o.s.v. skal genbruges. Som altid viste det sig at være værre 
end først antaget. Vi har skilt det første ad og kan konstatere at der skal skiftes 8,30 
meter bordgang og ca. 10 meter af den nederste forstærkning. Desuden skal de 2 
agterste tofter udskiftes. 
Det er et større indgreb og for at bevare formen på skibet har vi konstrueret 4 
tværstivere. Vi vil i løbet af kort tid få det endelige overblik over reparationen og skal 

så have en plan op at stå. Hvis skibet skal være færdigt til tiden vil det kræve at 
arbejdet forsætter også her i vinterperioden med god opbakning..

Arbejde på nausten
31. januar 2015

Nausten med lange istapper 
- vinteren er over os.

Hov! - Den var da vist 
engang i et stykke - vi skal 
da have lavet en ny!

Skibslaget 
Sebbe Als 
Augustenborg



Da vi på et tidspunkt holdt en lille opvarmningspause i opholdsrummet kom der 
pludselig besøg. Det var Maria Lucia (Per Rosenbergs datter) samt hendes 
kæreste. De havde sunget på Alsion aftenen i forvejen og Maria ville gerne gense 
skibet som hun har sejlet med siden hun var helt lille - rigtig hyggeligt, hun har ikke 
været på nausten siden Pers begravelse der foregik ude i fjorden. 
Vi fik et lille glas mjød og lidt snak om gamle dage før de atter tog afsted. 

Skibslagshilsen
Steen Weile

Skibet med forstærkninger 
og næsten tømt for indmad.

Skibslaget 
Sebbe Als 
Augustenborg

Maria Lucia og hendes 
kæreste kiggede forbi.



Isformationer ved nausten. En sten bryder isen.

Slottet i vinterdragt. Bropælene står der endnu.

Det ligner arkæologi, men 
det er fragmenter fra Sebbes 
forstærkning.

Hvor mange fingre har jeg her?


