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FORMANDENS HJØRNE
Så er vi klar med årets første Kølsvin. Året startede hårdt ud med en stormflod
på Nausten, men denne klarede vi med bravour. Der stod ca 80 cm vand i
Nausten; al inventar blev skyllet godt igennem, men takket være god forberedelse var alt højvandssikret, så der var en rengøring af opholdsrummet samt
noget stillen ting på plads igen, og det var nogenlunde det. Så kom generalforsamlingen; omkring 20 mennesker deltog, hvilket var rigtig skønt at se. Vi
brugte tid på at drøfte forslag til aktiviteter i det kommende år, og der kommer
meget mere info snarest på hjemmesiden om disse. Men datoerne er vigtige det er her i skal sætte kryds i kalenderen og komme og være med! For det er
disse aktiviteter der binder os sammen som skibslag, og de aktiviteter der gør
at endnu flere ønsker at komme og være med!
Der mangler stadig noget arbejde på bådene, så kom og vær med til dette;
der er noget at lave for alle.
Når vi kommer til afslutningen af sejlsæsonen forestår der et større stykke
reparationsarbejde på Sebbe. Bestyrelsen har søgt nye redningsveste, samt
penge til årer og vedligehold af Sebbe.
Tryg Fonden har sponseret 43 selvoppustelige redningsveste.
BHJ Fonden har bevilget penge til årer.
Sydenergi’s Vækstpulje også givet tilsagn om halvdelen af beløbet til reparation af Sebbe.
Jeg, bestyrelsen og skibslaget vil sige et kæmpe stort TAK til ovenstående
fonde for deres støtte til vores skibslag; en støtte der sikrer Sebbe Als’ virke et
godt stykke ind i årene fremover!
Jeg ser frem til at se jer alle på Nausten igen snart - og på bølgen den blå når
tiden kommer!
Skibslagshilsener,
-Allan Jensen, formand Sebbe Als

Formandsberetning generalforsamling
Så er endnu et år gået; et år hvor mangt og meget er sket.
Det var året hvor vi måtte tage afsked med vor gudmor Bitten Clausen. Hun hjalp til
med økonomisk støtte under bygningen af Sebbe Als, og beærede os ved at forestå
navngivningen og dåben af skibet I 1969, ligesom hun også trådte til med økonomisk
støtte I 1976 til Amerika-turen. Op gennem årene har Danfoss-fonde hjulpet skibslaget
når det har været tiltrængt, senest I 2016 med et nyt sejl til Ottar.
Hun besøgte sidst skibslaget til vort 40 års jubilæum; hun nåede desværre ikke at
opleve det kommende 50 års jubilæum I 2019. Vi vil altid huske hende for hendes
store og nære engagement, ikke kun I skibslaget, men hele nærområdet.
Æret være hendes minde!
Sebbe Als blev, efter en slutspurt af vedligehold og en hurtig søsætning sammen med
Ottar og Fie, sendt på tur til Flensborg til Rumregatta, hvor vi, traditionen tro, måtte
nøjes med andenpladsen og de medfølgende 3 liter rom. Det er selvsagt en byrde at
tabe førstepladsen, men nogen skal jo gøre det. Og der blev knoklet hårdt for at gøre
det!
Vi mødtes også med vore venner fra Hjortspringbådens Laug og Nydamselskabets
Bådelaug til maritimt træf I Sottrupskov. Det var, om ikke så velbesøgt som sidste år,
så var der alligevel en ret stor mængde folk der besøgte os.
Bundbevoksningen blev også skyllet af Sebbe til nogle foredrag; Ottar har også været
ude på vandet nogle gange, men sejlads kunne der godt have været væsentlig mere
af. Vejret har ikke helt været med os; sommervejret kom mest I maj og september
samt en kort periode I juli, men det er ikke hele forklaringen.
Vi skal finde ud af hvordan vi kan gøre mere ud af dette, da det jo er et af
omdrejningspunkterne I vores skibslag.
Jeg vil fremdrage nogle ord fra fortiden, helt bestemt vor stifter og gamle formand Carl
Ottos formandsberetning fra generalforsamlingen 8.1.1977.
LÆR FØRST AT YDE FØR AT NYDE.
Ovenstående er en let omskrivning af et motto, som man før sidste verdenskrig brugte
på hærens officers-skole, det lød: “først at lyde før at byde”. Det lyder så ligetil, at
enhver kan forstå, hvorfor jeg benytter omskrivningen i allerbedste hensigt.
I Ny Hedeby og medens vi byggede Sebbe brugte vi et af Hartvig Nielsen ligeså genialt
motto. Du kender det, og du ved rigtigheden af ordene “ARBEJDE ER EN VANSKELIG
FORNØJELSE”.

Hvor tror du, at jeg vil hen med disse ord, ja rigtig gættet, DU har måske også inderst
inde en fornemmelse af, et der er orm der gnaver, medens den hvisker til dig: “Du
burde faktisk have været på Nausten og gøre dig nyttig”, men denne hvisken får du
let dysset til ro, for nu har du været på arbejde hele ugen, og så vil du ikke stå og
halvfryse på Nausten, medens du ser andre arbejder.
Men så ser du i Kølsvinet, at der skal foregå noget, som kan blive mægtig sjovt, og det
vil du med til, og så er det, at ormen igen begynder at hviske: “Du kan da ikke være
bekendt, at du kun vil med til alt det sjove”, men du bestemmer over ormen, for du har
været med til at bygge Sebbe, og du har også været der engang imellem, og så melder
du dig til turen, som du sikkert også kommer med på, for du har altid været sådan en
hyggelig fyr.
Jeg tror, at alle i skibslaget har sådan en lille orm, der hvisker til os. Der er heldigvis
nogle om lørdagen der hører ormen hviske: “Skal vi ikke lige smutte en lille tur på
Nausten, det kunne jo være, at der var nogle af kammeraterne, som man kunne hygge
sig med”.
Denne pokkers orm har altså forårsaget, at efter Sebbe er blevet halet op, så har der
hver lørdag eftermiddag vimret fra 4 til 10-12 personer, som har nusset lidt med Sebbe
eller med Nausten, ja der er endda nogle skibslagsaspiranter, der næsten har fået
vores bulhus fra Ny Hedeby op at stå.
Dette er ikke ment som en moralsk prædiken, men tænk på, at Nausten er et stort hus
og Sebbe er et dejligt skib som fortjener blive holdt i fin orden, og da det er dit og mit
skib, så må vi alle give en hjælpende hånd eller i det mindste vise os på Nausten en
gang imellem for at bevare kendskabet til hinanden.
Det jeg vil sige med denne beretning er, at for det første har der, som det ses i denne
40 år gamle formandsberetning, været lidt udfordringer med at få folk til at deltage,
men hvis man, efter en pause, kommer på Nausten og oplever en del mennesker og liv
og sjov og hurlumhej, så bliver man selv tiltrukket til dette, fordi det jo grundlæggende
er rart!
Det er sket at vi har stået to eller sågar én person til arbejdslørdag - det er jo ikke så
festligt. Men hvis 5 personer beslutter sig for at dukke op, så er der jo pludselig en god
flok. Og vi kan hver især bidrage med én person, og er vi nok, bliver vi mange (den har
jeg regnet på længe).
Så støt op om de aktiviteter der inviteres til, og byd også meget gerne ind med
aktiviteter selv - vil man komme nogle stykker og lave lidt småting på arbejdsplanen,
er man mere end velkommen, ligesom man jo også gerne må benytte grillen og
køkkenredskaber hvis man bliver sulten.
Der er muligheder for rå mængder af hygge I skibslaget - grib dem og skab dem - så
kan vi sejle fortidens skibe langt ind I fremtiden, sammen!
Allan

Referat fra den ordinære generalforsamling
Dato: Lørdag 14. Januar 2017
Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg
Dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
Thor Jonasen (sønnen)
2. Valg af referent
Katrine Jonasen (Helligånden?)
3. Formandens beretning
Viggo roser, vi føler os godt underrettet! Og det er vigtigt at lave noget sammen med de
andre skibe. Applaus!
4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
Solveig tegner og fortæller, og forsamlingen smiler.
5. Budget for det følgende år
Solveig ridser op, og Allan uddyber de store poster.
CJ Skibsværft i Egernsund har givet worst-case tilbud på at skifte fribord mv. i begge
sider, og lave nye årer. Der er søgt fonde og 50% er bevilget, men det afhænger af at
resten bliver fundet og at projektet startes i år. Det vil sige efter sejlsæsonen!
Exe: Skal man overveje at bruge eg i stedet for ask? De planker er blevet skiftet en del
gange nu…
Steen: Der er faktisk kommet en del fyr i ved sidste reparation… Ask rådner.
Kurt: Skal vi ikke spørge bådebyggeren?
Katrine: Hvis man alligevel skal på udflugt til Roskilde, kan man jo tage kage med på
værftet og spørge. Og hvad med sejlet - skulle vi kigge på det og se om det snart
trænger?
Thor: Næste gang kunne det være rart at have de store poster udspecificeret på pa
piret i supplement til den fremragende fremlæggelse.
Budget godkendes.
6. Kontingent og leje
Bestyrelse foreslår ingen ændringer - vedtaget.
7. Forslag til kommende aktiviteter 2017
6.-9.
Udflugt til Ribe - Gitte og Birgit
??.??.
Udflugt til Roskilde - Allan er tovholder
25.-28.05
Rumregatta Viggo er skipper - Kurt er tovholder
17.06
Åbent hus på nausten, Midsommer- og skiblagsfest - Steen er tovholder
9.-16.07
Vinden Drar i Knebelvig i Aarhus-bugten - Måske tidligt sommertogt med
Ottar?
??.??
Sommertogt med Ottar - Allan er tovholder
??.??
Sommertogt med Sebbe - Viggo organiserer evt. slæb og dieseløkonomi
sammen med Freja i forbindelse med Moesgård.
22.-30.07
Spejderlejr (
27-30.07
40-års jubilæum Moesgaard. Skipper?
5.8.
Historisk dag Nordborg - Steen er tovholder
18.8
Kulturnat Sønderborg
??.??
Udflugt til Middelaldercenter Falster - Svendsen er tovholder.
??.??
Arrangement med Natur- og Erhvervsstyrelsen

Punkt 7 genåbnes for at få planlagt noget aftens sejlads og forlægning.
Exe: Vi skal sejle noget mere! Læg Sebbe ud i Hørup eller Fynshav eller Sønderborg,
som det er til at komme fra. Exe vil gerne være skipper på nogle ture.
Steen: Vi har tidligere været i Fynshav med Ottar og fået en royal modtagelse og
opvartning. Og jeg bor i nærheden og kan holde øje med Sebbe. Kan muligvis presses
til at tage en skippertjans.
Conni: Jeg kan godt undersøge pris mv. for at lægge Sebbe forskellige steder de første
3 uger af August. Fx. Sønderborg frem til kulturnat.
Arrangementer noteret på tavle og folk kan tegne sig på
Der diskuteres: Kan vi det? Er der for mange arrangementer? Melder folk fra / eller
dukker slet ikke op? Kan vi overbooke for at imødekomme frafald? Kan vi indkræve
100,- ved tilmelding for at forpligte folk? Hvor fast skal programmet være? Nydamfolkene kan måske lokkes?
Pause.
8. Indkomne forslag
9. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter
for 1 år)
a. På tur afgår bestyrelsesmedlem Nicole Møller (modtager ikke genvalg) og Solvej
Christensen (modtager genvalg) Tak til Nicole! Kurt stiller og vælges. Solvej genvælges.
b. På tur afgår suppleanter Dean Grossmann (modtager genvalg) og Gitte Stein (mod
tager genvalg) De genvælges, Gitte som førstesuppleant og Dean som andensuppleant.
Bestyrelsen kan behage at tilforordne Nicole i sin konstitutering, så hun fortsat kan bistå
med diverse.
c. Øvrige bestyrelse Søren Juhl Møller, Allan Jensen, Jørgen Tang Larsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
De modtager genvalg. Wilford som revisor og Ivan som suppleant.
11. Valg af stående udvalg (1 år): Medieudvalg, arkivudvalg
Medieudvalg - Steen og Allan indstiller hinanden og vælges.
Arkivudvalg - Steen og Svendsen modtager genvælg.
Allan bemærker: Arkivudvalget har lagt rå mængder af gammelt guld ud på
hjemmesiden GÅ IND OG SE DET!
12. Valg af webmaster (1 år)
Anders genvælges.
13. Bestyrelseskonstituering
Solvej Kasserer
Jørgen Materialeforvalter
Kurt alm. menig.
Nicole, tilforordnet og lejlighedsvis sekretær og hjælper
Søren fortsætter som næstformand
Allan fortsætter som formand.

14. Eventuelt
Steen har brygget på nyt logo. Generalforsamlingen anbefaler at bestyrelsen tager det
i brug. Katrine indvender at man kunne overveje at redigere motivet så der kommer
mindre bjørn på råen…
Katrine: Hvilke skippere har vi på bedding til den kommende sæson?
Viggo: Busseronner? Katrine svarer at den gamle leverandør af broderi ikke er kamp
dygtig. Allan svarer at der er noget i gære med en lokal Bygma som kan lave tryk, men
ikke brodere.
T-shirts: Allan kender et sted på indernettet som kan levere bomulds T-shirts med tryk
til 180,- inkl. levering. Viggo vil gerne have standsmæssig påklædning til Rom-regatta.
Allan nikker.
Dirigent og formand takker for god ro, orden og indsats - Applaus!
Der trakteres fyrsteligt med gryder og flutes!

Det kan virke lidt tosset
Men her er kameraet rettet mod forstavnen og så kommer halen og rorgængeren med
samt fotografen! Hvem er motivet? Hvem er rorgængeren? og hvem er fotografen?
Hvad kaldes et billede af en fotograf der fotograferer sig selv - Selfi? Omvendt Selfi?
Spejlselfi?
Nå skidt - billedet taler vist for sig selv

Nyt skibslags logo
I forbindelse med arkivering faldt jeg over nogle fotos der kunne danne baggrund for et
nyt logo. Jeg satte 2 billeder sammen for at få begge skibe med og lavede dem om til
grafik. På generalforsamlingen klagede Katrine over at der “sad” en bjørn på råen. Det
skal så siges at kameraet snyder, så den er ikke så stor som det umiddelbart ser ud,
med der er en eller anden der har tottet bagbords brase hårdt op (sikkert i god mening). Jeg har haft svært ved at finde et bedre billede hvor vi har korrekt sejlføring og
samtidig har en retning der passer til Ottar. Egentlig har jeg ikke noget imod bjørne - de
skal bare ikke være for tæt på og behøver heller ikke sidde på råen.
Som det fremgår er logoet på forsiden af Kølsvinet samt på hjemmesiden. Jeg har
også fremstillet nogle enkelte T-shirts. Det er en god idé at have noget grafisk /optisk at
forholde sig til, så man ikke behøver at læse teksten, for at se hvem vi er.
Skibslagshilsen
Steen

Aktivitetsplan
8. april		
13. / 14. april
29. april
30. april		
6. maj
25. maj		
17. juni
25. juni		
9. juli
22. juli
6. september
30. september
28. oktober

Arbejdslørdag
Påskelejr på nausten
Arbejdslørdag
Udflugt til Ribe
Søsætning
Rumregatta
Midsommerfest / åbent hus
Planlægges: Udflugt til Middelaldercenter Falster
Planlægges: Vinden Drar i Knebelvig (Aarhus)
Planlægges: Sommertogt med Sebbe
Planlægges: Udflugt til Ribe
Optagning af Sebbe
Optagning af Ottar

For yderligere oplysninger - se planen på hjemmesiden.

Kontingent for 2017 - betales senest 1. maj 2017.
150 kr for støttemedlemmer
150 kr for aspiranter
300 kr for medlemmer
Indbetales på kontonr 8012-7474148 eller MobilePay 93860001.
Husk - din rettidige kontingentindbetaling sikrer skibslagets aktiviteter.
TIP: Hvis du laver en gentagende, årlig indbetaling i din netbank, behøver du ikke selv
huske at betale, og du slipper for at:
blive invaderet af en horde vikinger
med inkasso brændt ind i deres fårepelsfrakke.

For 50 år siden startede byggeriet af Sebbe
Utroligt, men sandt! Augustenborg spejderne lejede vikingeskibet Imme Gram
og sejlede til Hedeby i Slesvig i 1966 - det var kimen til Sebbe.
Skibslaget blev grundlagt på en stiftende generalforsamling i februar 1969
- samme år som skibet blev søsat. Skibslaget formål blev fastlagt og lyder
stadig den dag i dag:
Skibslagets formål er at bevare, vedligeholde og sejle
med de skibslaget tilhørende skibe.
Og det har vi nu fulgt i 48 år. Sebbe er den ældste sejlende originalbyggede
vikingeskibs kopi og skibslaget er samtidig det ældste vikingeskibslag.
Det er ikke småting Sebbe og medlemmerne har oplevet gennem årene.
Masser af sejladser der har været grobund og fundamentet for et godt sammenhold der har holdt skibslaget kørende i så mange år. Der har været
tidspunkter hvor
eksistensen har været truet. Vi havde for mange år siden (1984) et havari der
betød at vi måtte skifte hovedparten af asketræsplankerne der ikke var i så
god stand. Det gjorde vi selv og fik skibet ud at sejle igen. Vi har senere skiftet
yderligere planker og springere, men da vi for få år siden stod for at skulle
skifte 70 meter egetræsplanker måtte vi for første gang ty til professionel
assistance. Det lykkedes også.

Sebbe Als 1969

Gennem årene har vi også været utrolig gode som ambassadører, både for
Augustenborg og Danmark hvilket også kan ses i de utallige avisartikler samt
film vi har medvirket i.
Deltagelsen i spejdernes korpslejr i Ny hedeby (Hostrup sø) i 1969 hvor bl.a.
Kong Frederik den 9. beundrede vor sejlads.
Norgesturen i 1972 hvor vi sejlede for egen kraft fra Hedeby til Oslo.
USA turen i 1976 hvor vi deltog i Amerikas 200 års uafhængigheds jubilæum
sammen med folkesangeren Pete Seeger.
Belgiensturen i 1980 hvor vi fejrede Belgiens 150 års jubilæum.
Newcastle (England) turen 1980 hvor vi sejlede på floden Tyne og havde en
mængde spændende oplevelser.
DR filmoptagelser af vort sommertogt i 1982 med Sebbe og Ottar.
Dublin turen i 1988 hvor og Imme Aros lavede et stort PR fremstød.
Polensturen i 1998 hvor vi deltog i et dansk salgsfremstød.
Film med den tysk/belgiske TV kanal Arte i 2003 hvor vi fingerede Nydambåd.
Filmen Ragnarok der blev produceret af samme selskab i 2006.
DR filmserien fra Kyst til kyst der blev produceret i 2010.
Ud over ovennævnte har vi deltaget i adskillige vikingetræf i Slesvig, både på
Köningswiese og i Noret ved museet.
Ved den årlige Romregatta i Flensborg er Sebbe også en fast deltager (hvis
det overhovedet er muligt).
På nausten har vi gennem årene haft tusindvis af nationale og internationale gæster der har følt det historiske vingesus ved at stifte bekendskab med
skibene, høre om skibenes og vikingernes historie samt drukket mjød og spist
vildsvin.
Donationen fra Lance Lee under USA turen glorde, at vi fik bygget Ottar der
blev søsat i 1978. Efter at hun blev rigget om til råsejl, ligesom Sebbe er hun
et fantastisk træningsskib for nye skippere til Sebbe.

Sebbe Als i dag

Vi har fortiden, men fremtiden kommer!
Forude venter nye eventyr - hvad der kommer ved vi ikke, men allerede nu
ligger der et program for året.
Første trin bliver at få skibene gjort klar til søsætningen, for der er lige nogen
ting der skal laves på begge skibe. Der ligger nogle planer for ture og det er
mit store håb at planerne bliver gennemført samt at der i tillæg vil blive lavet
en række sejlture med Ottar.
Vor gamle skipperliste på nettet bliver revideret så medlemmer kan kontakte
en skipper og planlægge en tur - for skibe skal sejle.
Skibslagshilsen
Steen

Med skumprøjt i vild sejlads

Sebbe sejler ikke uden jomfruerne

Fra det gamle arkiv
Det er nu 20 år siden vi var i Polen. Det var det Dansk / Polske projekt Dum
Dunski der stod for arrangementet. Vi var to der tog ned for at se på forholdende i foråret og det så ud til at det var muligt at gennemføre arrangementet.
Det er så ikke blot positive minder vi har fra turen, men lad nu det ligge.
Den første sejltur skulle foregå i en meget lille flod hvor vi kun skulle sejle en
meget kort strækning. Skibet blev sat i vandet og flød fint, men de to joller
med minimun 20 HK motor var skrumpet til en lille ussel nøddeskal med noget
der mindede om en elastikmotor. Nå, men vi kan jo selv - dog opstod der et
problem! Vi skulle have nogle Frederiksund vikinger med og de levede godt
og havde derfor en god kampvægt og da mandskabet var ombord stod vi på
grund! Nøddeskallen med elestikmotoren prøvede forgæves at trække os fri.
Der var en besætning på 3 mand - bådføreren og så 2 journalister der bare
sad og kiggede på. Efter at have prøvet alt bakkede han op til Sebbe og gav
gas med det resultat at agterenden af båden stort set blev revet af - så opgav
han. Der var en meget kraftig medstøm og det lykkedes os at stage Sebbe ud
hvor vi fik vand under kølen. 100 meter efter det sted vi skulle gå i land var der
en bro med ca. 4 - 5 m højde, den kunne vi ikke gå under, så jeg sad klar med
vort 60 kg anker. Vi fik et tov i land, men noget gik galt og pludselig var vi i drift
ned mod broen. Ankeret ud og det holdt. Vi fik så atter et tov i land og skibet
trukket på plads.

Skibslagshilsen Steen Weile

Reparationer og vedligeholdelse af Nausten			

Opdateret 13/1 2017

Nausten og andre bygninger/område
Telefonpæle i siderne af Nausten fjernes. Der stables sten i samme højde så der er
naturligt stengærde
Sidste væg på toiletbygningen males brun
Træ ved slåen i bunden af porten er knækket i forbindelse med stormen – skal repareres.
Dør til Bulhuset har det med at falde af. Dette skal repareres, enten ved at sætte ny
rundstok i bund af døren, eller ved at hængsle hele døren
Der skal findes ny fod til flagstangen, som graves ned, bolthuller laves, flagstang
monteres.
Skorsten i det store rum i Nausten skal kalkes
Fjern 2 spigre i gulvet ved porten
Enten fjern eller bank søm i lægte udendørs nord-vest hjørne helt i
Generel oprydning og sortering af ting i Nausten – hvad har vi brug for, og hvad kan vi
kassere

Reparationer og vedligeholdelse af skibene			
Plan ud fra besøg af skibsbyggeren Palle

Opdateret 13/1 2017

Sebbe
Der er nogle bolte der skal skiftes – disse er markeret tydeligt både ind- og udvendigt
med kridt.
Forskibs bagbord er der 2 lasker der skal monteres. Disse er markeret med kridt. Laskerne ligger i skibet hvor de skal monteres.
Agter bagbord skal der laves en laske hvor der er markeret med kridt. Bordet er revnet
hvor boltene er, så det er ret tydeligt hvor den skal monteres.
Forskibs styrbord er stringer og bord noget rådne i et areal på ca 10x10 cm. Der skal
monteres en kobberplade udvendig som males sort. Planke og stringer skiftes på værft
når vi får samlet penge ind.
Revner i bunden skal skrabes godt ud og have Pro 10.
Sebbe rengøres (skrabes og støvsuges) inden næste punkt
Sebbe pletmales sort udvendig, sort indvendig over dørk og smøres med blanding af ½
linolie, ½ trætjære under dørk.
Males med kobbermaling under vandlinie op til 1 uge før søsætning.

Reparationer og vedligeholdelse af skibene			
Plan ud fra besøg af skibsbyggeren Palle

Opdateret 12/11 2016

Ottar
2 spanter har det ikke godt – det ene skal skiftes nu, det andet kan vente til næste år.
Palle vil se om de har noget liggende.
Den foreste tofte skal skiftes (lærk). Vi skal have den målt op og ”fundet noget træ.
Samlingerne i for- og agtertoften skal adskilles og renses samt tilpasses for montage.
Her skal vi have fat i 2 kobberstænger der kan anvendes som nagler.
Der skal repareres dørk og fremstilles ny der hvor mastestøtterne har været.
Der skal laves 3 mindre lasker agterskibs.
Skibes skal skrabes i foråret og visse steder vil det være en fordel at slibe hende ned.
Hun skal så have er ordentlig omgang træbeskyttelse før hun males.
Revner i bunden skal skrabes godt ud og have Pro 10.
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