
I tidligere tider var der både et bålsted og en ølbænk, men tidens 
tand havde gjort at de ikke længere var synlige og det gamle 
bulhus samt naust er totalt tilgroet. Et hold på 3 amartørarkæologer 
(skibslagsmedlemmer) besluttede sig for, at bruge et par timer på at 
prøve at genfinde vor boplads!

Det var unægtelig en større opgave! De højeste brændenælder var over 2 meter høje 
og brombærrankerne flere meter. Græsset var også højt og der skulle nærmest have 
været en grønthøster til at slå det, vor almindelige plæneklipper var ved at køre helt 
fast. Græstrimmeren fik også sin sag for, men langsomt og sikkert dukkede der en 
vikingeboplads op. Midt i det hele fik vi besøg af et sjællandsk ægtepar der var på 
bed and breakfast hos vor udlejer. De medbragte 2 stole, en madkurv og en flaske vin 
for at sidde ved stranden og nyde solnedgangen. Der faldt en bemærkning om at det 
var en større opgave vi var gået i gang med!

Vi kan ikke være bekendt at lade det hele gro til og hverken naust, pyntebrædder, bul-
hus eller toiletbygning er blevet malet / olieret de sidste 3 år - træ der ikke bliver malet 
nedbrydes af vejr og vind. Der kommer jævnligt gæster på nausten og den skal være 
præsentabel. 3 personer i 2 timer gjorde underværker, selv om vi ikke blev færdige.
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15. august 2016

Begravet i græs og ukrudt 
ligger en gammel naust. 
Ølbænken er helt usynlig!

Efter en ihærdig indsats!
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Vi har ikke været de mest aktive i år grundet arbejde, huskøb, flytning og hussalg og 
egentlig havde vi ikke tid, men da ingen gjorde noget tog vi os tid. Der genstår maling 
samt bortkøring af affaldstræ fra reparationerne de sidste år og så står ukrudtet stadig 
højt bag plankeværket og toiletbygningen. Jeg kan se at der ikke er nogen aktivitet før 
3. september hvor der er arbejde / sejlads - det betyder vel at hvis det er tørvejr sejler 
vi og hvis det er regnvejr slår vi græs og maler?
Måske var der nogen der skulle besøge Nydam i Sottrupskov og se hvordan de 
holder deres naust og omgivelser!

Vores formålsparagraf siger: bygge, vedligeholde og sejle med de skibslaget
tilhørende skibe! Dette gælder også nausten.
På skibslagsmødet i december 2015 blev der sat punkter op for hvad medlemmerne 
gerne ville, det var blandt andet - socialt samvejr - endags / weekendture - nausten. 
Socialt samvejr kan være en aften på nausten hvor der klippes græs, males og 
grilning af en pølse der kan nydes med en god øl. 

Jeg har forgæves søgt efter de ting medlemmerne ville i beretninger på hjemmesiden, 
men kan ikke finde noget!
En stor tak til deltagerne for en stor indsats!

Skibslagshilsen
Steen Weile (tidligere formand)

Hvornår blev bålstedet brugt 
sidst? Det er slet ikke til at 
finde.

Ukrudt træ og jord lå op af 
plankeværket der skriger 
efter maling. Nu kan der 
males!

Skibslaget 
Sebbe Als 
Augustenborg



Så smuk kan nausten tage 
sig ud når græsset er slået.

Snak om grønthøster - her 
kom en stor en af slagsen - 
en hel mejetærsker!

Skibslaget 
Sebbe Als 
Augustenborg


