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FORMANDENS HJØRNE

Så starter en ny sæson og det bliver spæn-
dende at se hvad den vil bringe. Vi har nogle 
opgaver på nausten og Ottar, men disse er ikke 
uoverkommelige hvis vi er folk nok. Vi afventer 
nogle fondsansøgninger før vi kan starte ud-
skiftningen af kølen hos værftet på Slette 
strand.
Som det fremgår af aktivitetsplanen er der en 
del aktiviteter planlagt og der kommer nok flere 
til - men noget mangler - sejladser.
Vort håb er selvsagt at få Sebbe klar til sejlad-
ser, men i mellemtiden er der mulighed for at 
sejle med Ottar og med 10 skippere skulle det 
være muligt.
Året er også et jubilæumsår idet nausten fylder 
50 år. Invielsen var til Sankt Hans 1973 og vi 
har derfor valgt at holde Sankt Hans fredag og 
en lille enkel jubilæumsfest lørdag den 24. juni - 
mere herom senere.

Rejsegilde på nausten 1973

Fra bestyrelsens side har vi et ønske - flere ak-
tive medlemmer både til arbejde og sejlads.
I Sebbe har vi en stor arv - hun var det første 
originalbyggede vikingeskib, efter vikingetiden, 
i Danmark. Vi har gennem de mere end 50 år 
været ambassadører for Danmark og Augusten-
borg i udlandet. Vi har gjort os kendte gennem 
en række film og mulighederne ligger åbne for 
fremtiden.
Vi arbejder på at få et sejldygtigt skib igen, men 
indtil da skal vi vedligeholde det vi har - nausten 
og Ottar - kom og vær med! 

Steen Weile
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Referat fra den ordinære Generalforsamling i Skibslaget SEBBE ALS 2023:

pkt 0 : afbud fra Troels Weile, han sender en suppleant i form af en flaske Mjød, vi udbringer 
 en skål for Troels!
Pkt. 1 : Valg af dirigent: bestyrelsen  foreslår Peter Svendsen. -  Valgt uden modkandidat
 Peter kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med 
 skibslagets vedtægter. Der var fremmødt 16, heraf 14 med stemmeret og 2 uden stemmeret.
pkt..2 : Valg af referent : bestyrelsen foreslår Ellen Nissen. - Valgt uden modkandidat
pkt.:3 :  Formandens beretning (vedlægges).
            Godkendt Sebbe  med en bemærkning om at Sebbe ikke skal reppareres men have skiftet køl
pkt, 4 : Regnskab og budget fremlægges af “Senior economic conssultent” Solvej
            Regnskab og budget godkendes uden bemærkninger
pkt. 5:  Indtægter:
            Firma og foreningsture, med sejlads og brug af Naust aftales med arrangøren afhængig af 
 arrangementets størrelse og om der sejles med Ottar eller Sebbe.
            Kontingent/år medlemmer 300 kr aspiranter og støttemedlemmer 150 kr 
pkt 6.: Status for udvalg: 
            Medieudvalget har udgivet 2 Kølsvin og en række beretninger
pkt 7.: Indkomne forslag : ingen forslag er indkommet
pkt. 8: Valg: 
            på tur afgår : Nicole Møller, Jens Estoft, Kurt Bille            
            Alle genvalgt uden modkandidaters
            Suppleanter: Peter Svendsen og Jens Mørck Pedersen            
            Genvalgt uden modkandidater
 Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
  - Revisor: Ivan Lorenzen Blev genvalg
  - Revisorsuppleant: Wilford Hansen Blev genvalg
 Valg af stående udvalg (1 år):
  - Medieudvalg, arkivudvalg Peter Svendsen, Kurt Bille, Steen Weile Blev genvalgt.
 Valg af webmaster (1 år) Anders Weile Blev genvalgt
pkt. 9: konstituering af bestyrelse:
           Formand :   Steen Weile
 Næstformand:   Kurt Bille
 Kasserer:   Nicole Møller, 
 Materiale forvalter:  Jens Estoft
 Sekretær:   Ellen Nissen

pkt 10: EVT.: 
            Sylvie spørger til græsklipperen. Den kan ikke repareres så der indkøbes en anden så omgivelserne  
 kan holdes pæne og farbare. 

            Kontingent indbetales for det kommende år efter generalforsamling. 
 mobilpay:   478416, eller bank: reg.: 8012 konto. 7474146

       Peter Svendsen                                                                Ellen Nissen
       Ordstyrer                                                                           Referent

Referat fra den ordinære Generalforsamling
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Formandens beretning
14. januar 2023

Vi har i år savnet aktive medlemmer, både til arbejde og sejlads. Vi har været meget få der er 
mødt op til arbejde og vedligeholdelse.
Sebbe har ikke været sejlklar idet vi stadig mangler penge til udskiftning af kølen.
Ottar fik vi klargjort og søsat, men sejlads har der ikke været meget af. Vi har 10 skippere, 
men de har ikke meldt sig til sejladser - det ligger også ved bestyrelsen.
Vi er igang med udskiftning af bolværket og har færdiggjort den højre side set fra vandet, 
men vi mangler pæle og arbejdskraft.
Nausten trænger til ny beklædning med skaller udvendig. Vi har hentet et læs skaller og er 
startet udskiftningen i gavlen.
Vi fik broen lagt ud i foråret og taget ind i efteråret.
Vi ville have haft Ottar med til romregatta, men da der var lavet et større havnearrangement 
for vandklubber i Augustenborg deltog vi i dette i stedet og der var ikke andre der ville ar-
rangere romregatta med Ottar.
Sebbe fik også en gang olie idet hun lå og tørrede ud i sommer.
Bulhuset og pyntebrædderne på nausten fik også en gang olie.
I efteråret kom Ottar op og blev lagt i nausten og Sebbe blev taget op og kørt til Slette Strand 
hvor hun skal have udskiftet kølen når vi får skaffet pengene.
Peter Remontius har været ihærdig med ansøgninger til fonde, men vi mangler stadig 2/3 af 
pengene før reparationen kan startes.
Vi arbejder ihærdigt på at kunne få Sebbe klar til Romregattaen næste år, men det afhænger 
af fondene.
Et gammelt ordsprog siger “først arbejde, så fornøjelse”.
Vi er selvfølgelig klar over at vi som mange andre foreninger konkurrerer mod alle de fær-
digsyede aktiviteter det offentlige tilbyder unge mennesker.
Jeg kan bare sige at der hersker en rigtig god ånd på nausten med masser af humor og latter - 
det gør arbejdet lettere.
Vi har gjort meget for at informere om aktiviteterne på hjemmesiden og på Face Book.
Mit håb for 2023 er at vi får Sebbe sejlklar og at der vil komme flere aktive så vi både kan få 
arbejdet gjort og ikke mindst sejlet en masse.

Steen Weile
Formand

Formandens beretning
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Mindeord
Vi har mistet et mangeårigt skibslagsmedlem Niels Peter Clausen.
I sin tid har han ydet en stor indsats for skibslaget, både som almindeligt 
medlem, men også som materialeforvalter i bestyrelsen samt medlem 
af Kølsvin udvalget. Han gjorde også en stor indsats i forbindelse med 
Polensturen, hvor han først sammen med Steen Weile tog ned for at se 
på forholdene og planlægge turen for senere at køre med skibet derned 
og hjem igen.
Niels Peter var vellidt og fuldt ud troværdig - havde han påtaget sig en 
opgave kunne vi være sikre på at den blev udført. Humoren var også i 
højsæde hos ham.
Man gik aldrig forgæves til ham om hjælp, det var både i Skibslaget eller 
hvis du selv havde et praktisk problem.
De sidste mange år har han været svækket af sygdom. Han har et par 
gange været på nausten, men det plagede ham at han havde svært ved 
at udrette noget. 
Når vi mødte ham var hans første spørgsmål “Von ge de mæ Sebbe”. 
Han ringede tit de senere år for at høre nyt om skibe og Naust
Han fik mange gode stunder med Sebbe og vi fik mange gode stunder 
med ham.
Æret være hans minde.

På skibslagets vegne
Peter Remontius Møller, Peter Svendsen og Steen Weile

Skibslagsmøde 14. januar kl. 14.00
Resultater fra mødet

Status:
 - Ottar ligger i Nausten - den ny mast skal tilpasses inden søsætning
 - Sebbe ligger ved Bådebyggeren ved Slette strand. Vi afventer fonde før udskiftning 
    af kølen igangsættes.
 - Nausten. Vi har to projekter: Udskiftning af skaller på ydersiden - træorme-
    bekæmpelse.
 - Vi har et problem med at få medlemmerne aktive
 - Der kom et forslag om at afkorte Sebbe med 2 meter. Dette vil være en stor udfordring 
   og medføre yderligere omkostninger og dermed større problemer med at skaffe penge. 
   Vi har skippere der må sejle skibet, problemet er at få det sejlbart.

Aktiviteter for børn og unge
 - Der kom et forslag om at holde åbent hus
 - Der var også snak om foredrag på skoler
 - Vi har nu en brochure om skibslaget og medlemsskab
 - Der var også snak om samarbejde med de øvrige skibslag, men de står med samme 
    problem.

Bestyrelsen vil arbejde med de indkomne forslag. 
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Kontingent for 2023
Kontingent bedes betalt senest 15. april 2023.

Æresmedlemmer: Kontingentfri
Medlemmer:  300,- kr.
Aspiranter:  150,- kr.
Støttemedlemmer: 150,- kr.

Mobilpay:  478416 (Husk at anføre årstal for betalingen)
Bankoverførsel: Reg. 8012 Konto 7474148 (Husk at anføre navn og årstal for betalingen)

Aktivitetsplan

11. Februar  Aktiviteter på nausten 

25. Februar  Aktiviteter på nausten

11. marts  Aktiviteter på nausten

25. marts  Aktiviteter på nausten
 
6. - 7 april  Påskelejr på nausten

5. maj   Søsætning af Ottar samt åbent hus

18. - 21. maj  Romregatta

28. maj  Aktivitet med spejderne på nausten

11. juni  Aktivitet med spejderne på nausten

23. juni  Sankt Hans på nausten

24. juni  Naustens 50 års jubilæum

Aktivitetsplanen bliver løbende opdateret på hjemmesiden Sebbeals.dk

Kontingent - aktivitetskalender
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Jeg………….en turist

Det startede med det blev morgen nede i Flensborg
Lystbådehavn, lørdag den 28. maj i det herrens år 2001.
I havnen lå den ene flotte træskude efter den anden for 
at deltage i den årlige romregatta.. Den gode besæt-
ning på lystyachten Mr. Swingking vågnede op til
strålende solskin, næsten ingen vind og med en
enestående oplevelse forude. Vi skulle nemlig ud
at sejle i et rigtigt vikingeskib ved navn Sebbe Als.

Efter endt morgenmad drog vi samlet flok hen til vikingeskibet, der efter sigende skulle ligge
inderst i havnen. Vi fandt skibet og et mærkeligt syn mødte os. Ombord på et langt smalt skib
gik en flok unge mennesker rundt med hovedet smurt ind i blå glidecreme og roede med tov-
værk, tasker og alskens habengut. Det så ikke ud til der var hverken hoved eller hale i det de
gjorde – måske var det også derfor nogen havde sat et hoved og hale foran og bagpå skibet,
for at der skulle være ligesom bare lidt tjek på det. Ja man kunne næsten fristes til at tro, at

Bagerst i skibet stod en ældre hvidskægget herre med hænderne i lommerne og vi gættede på,
At det så nok var skipperen. Som gamle soldater gik vi hen og meldte os til skibets over-
Øvrighed og fik lov til at gå ombord, bare vi ikke pillede ved noget.

Efterhånden var de unge mennesker – som vi fandt ud af ikke var et beskæftigelsesprojekt fra
de sociale myndigheder i Arhus, men besætningen ombord – færdige med at sysle og skipper
gav ordre til at slippe tøjlerne. Besætning stak nu nogle lange kæppe ud af en masse huller
øverst i skibssiden og roede ud af havnen. Da vi jo ikke måtte pille ved noget, deltog vi ikke i
disse udskejelser, men drak en bajer i stedet. På vej ud af havnen kom vi forbi en lystsejler 
med 2 mand ombord. Iført hvide handsker tændte de for et kæmpestereoanlæg og snart lød
den tyske nationalmelodi ud over den ganske havn. Nu er den tyske nationalmelodi ikke 
ligefrem vores yndlingsmusik, men desværre kunne vi ikke nå ham med årerne. Nåh, men
det er jo ikke første gang man støder på en tysker uden situationsfornemmelse.

Efter denne særprægede oplevelse sagde skipper: ”Vel roet og klar ved sejlet”! Oversat
betød det, at man hejste en stor rød- og hvidstribet Vikingemarkise op i masten for at
skygge for solen. Og den var effektiv – hele skibet lå i skygge på nær ude i forskibet, hvor de 
blånæsede holdt til. Kl. 11 gik startskuddet til regattaen, men vind var der ikke meget af, så vi 
tog en bajer til, mens vi nød synet af de mange flotte træskibe rundt omkring os. Ind i mellem
kom der lidt vind og skipper besluttede at lave en vending. Efter at have vækket halsfolkene
oppe foran, lykkedes det da også at få skibet rundt og vi fortsatte med at krydse ud af fjorden.
Den næste vending var ud for den danske kyst, men nu gik der ged i den. 

Historisk tilbageblik
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Denne gang lykkedes det åbenbart ikke skipperen at få vækket halsfolkene og samtidig opdagede 
vi inde på land et sangkor af feministisk karakter som ligesom dragede os ind til strandbredden. Vi
skyndte os, at få skibet flot igen og vendt udefter igen, inden det gik os ligesom de gamle
søfolk i den græske mytologi, som sirenerne lokkede med skønsang og det De ved.

Oven på denne forskrækkelse, var man blevet en lille smule brødflov, og der blev smurt
nogle håndmadder som igen blev skyllet ned med en kølig pils. På grund af svag vind gik
regattaen kun til Okseøerne, og da vi jo ikke stak særlig dybt, sejlede vi imellem de to øer.
Det gik nu stille og roligt ned mod målskibet og for at blive nr. 2 (og vinde 3 liter rom)
havde man udtænkt følgende geniale plan: Idet vi sejlede over målstregen, lå en mand forude
med en model af Freja (som igen i år glimrede ved sin fraværelse) og holdt den ud foran
Sebbes stævn, således at det var Freja der blev nr. 1 og os der blev nr. 2. Nu var det så
spændende om de åd den til den store Preisverteiligung.

På vej ind til havnen fik vi et lift af en venlig Tysker. Pludselig sejlede han på tværs helt
over til den modsatte bred. Det viste sig, at der var et gummihoved´ (ikke vores fra Sebbe)
som var faldet ombord fra et af skibene. Vi fiskede ham op fra vandet og gav ham tørt på. 
Det passede helt fint med, at kapsejladsen var slut, for der var ikke flere øl ombord og
vores egen eiserne ration havde vi også drukket.

Vel ankommet til, takkede vi skipper for turen, og han mente da vi nok kunne komme med
en anden gang, så fint som vi havde siddet og ikke pillet ved noget. Det skal så lige siges, at
Sebbe fik anden præmien (de 3 liter rom) mens Freja fik første præmien, der var et plastik-
komfur. Og således gik det til, at Svendsen, Heide og Lars var gæsteturister på et rigtigt
vikingeskib.

Historisk tilbageblik
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Historisk tilbageblik

Bygning og indvielse af nausten
Vi manglede et sted at have skibet stående om vinteren. Der blev fremskaffet nogle 
billeder fra fund i Norge og ud fra disse blev der lavet tegninger af vores naust.
Ved Gårdejer Niels Dau lejede vi et stykke jord og fik godkendelse til byggeriet.
Nausten er halvt nedgravet i jorden og udgravningerne foregik med håndkraft.
Det var et stort projekt, men opgaven fik stor opbakning af medlemmerne.
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Naustbyggeriet
Naustbyggeriet går videre Skibslaget lå ikke 
stille, selv om der ikke bliver sejlet så meget 
resten af året. Vi ville have Nausten færdig, 
så Sebbe kunne komme i hus om vinteren. I 
slutningen af august holdt vi rejsegilde. Et godt 
gilde med mjød og pølser. Solen skinnede fra 
en skyfri himmel. I de næste par måneder fik vi 
lagt tag på. Sebbe kunne komme til at overvin-
tre indendøre i sit eget hus. Huset skulle være 
smukt, derfor blev der i hånden snittet pynte-
bordt til at sætte hele vejen rundt. Dette arbe-
jde blev gjort om vinteren i Augustenborg Slots 
kælder, hvor der var et rigtigt godt og hyggeligt 
samvær om dette. Der skulle være 50 meter 
ialt, så der var nok at gå i gang med. Motivet er 
hentet fra Osebergskibets stævnbord. 

Naustindvielse
Den 23. juni var det så vidt. at vi kunne indvi 
nausten. Det skete under stor festivitas. Log-
bogen fortalte, at der var brugt 9000 timer til 
byggeriet. 
Hos A. P. Møller lånte vi en pontonbro, som lå i 
Sønderborg. På den måde skaffe-de vi liggep-
lads til vore sejlende gæster. Vi afspærrede ve-
jen ned til Nausten og alle gæster skulle sejles 
derud fra Augusten-borg. Imme Gram var på 
besøg og hjalp med transporten. 
Vi havde 200 gæster udover medlemmerne af 
skibslagene, bådelaget, roklubben og vandskik-
lubben. Brandværnsorkestret blev sejlet ud til 
pladsen med fuld musik ombord. De gav også 
deres bidrag mellem talerne. 
Vi stegte vildsvin og man kunne få is og andre 
forfriskninger. Hartvig Nielsen foretog den of-
ficielle indvielse. Sven Erik Ravn fra Skibslag 
Imme Gram kom med gaven fra Imme Gram: 
En rigtig levende ged “Gråskæg”. 
Borgmester Anton Roth holdt tale. Han priste 
især skibslaget for alle de aktiviteter de havde 
igangsat. Gæsterne blev sent på eftermiddagen 
sejlet ind til Augustenborg. Det havde været en 
stor dag. Skibslagene fra Sebbe Als og Imme 
Gram spiste sammen i Nausten og bagefter var 
der stort Sct. Hansbål.
Carl Otto

Historisk tilbageblik
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Nausten gennem tiden
sommer og vinter

Nausten og blomstrende raps

Nausten og mælkebøtter

Nausten klædt i hvidt

Nausten venter på foråret

Nausten med sne og Dannebrog

Historisk tilbageblik
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Skibslaget skrev kort før 1. juni sponsorkontrakt 
med Runox (større sweaterfabrik ved eller i Ve-
jle) gående ud på at Runox må bruge Sebbe en 
eller to gange årligt til fotografering (ikke film) og 
anvende disse fotos i reklameøjemed. 
Første fotografering var i juni, hvor Sebbe lå 
ved vandskiklubben i 2 timer, mens man foto-
graferede 2 medbragte modeller samt ca. 20 
mand fra Skibslaget. 

Alle medvirkende skibslagsmedlemmer fik hver 
en sweater til en værdi af ca. 300 kr., som Runox-
fabrikanten håber vi bruger flittigt. Derudover får 
Skibslaget 5000 kr. pr. år. Aftalen strækker sig 
over 3 år, men kan forlænges. I dette tidsrum 
må vi ikke reklamere for andre tekstilfirmaer.

Kontrakt med Runox sweaterfabrik

Historisk tilbageblik
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Bestyrelsen
Formand
Steen Weile
Lillehave 19
Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf.: 21159022
Mail: steen@sebbeals.dk
Næstformand
Kurt Flemming Bille
Kløvermarken 53  
6440 Augustenborg
Tlf: 29270810
Mail: kurtb@sebbeals.dk
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf: 74471078
Mail: nicole@sebbeals.dk
Sekretær
Ellen Nissen
Mommarkvej 20
Vollerup
6400 Sønderborg
Tlf: 51294398
Mail: ellen.vollerup@jahoo.dk
Materialeforvalter
Jens Estoft
Friheds Allé 35 1st th
6400 Sønderborg
Tlf: 41436585
Mail: jge67@outlook.dk

Udvalg
Kølsvinsredaktion

Steen Weile
Lillehave 19 
Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf: 21159022 
Mail: steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf: 21358390
Mail: svendsen@sebbeals.dk

Kurt Flemming Bille
Kløvermarken 53  
6440 Augustenborg
Tlf: 29270810
Mail: kurtb@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Askevænget 23, st. th. 
2830 Virum
31344833 
Mail: anders@sebbeals.dk

Suppleanter

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf: 21358390
Mail: svendsen@sebbeals.dk

Jens Mørk Pedersen
Rugmarken 29
6230 Rødekro
Tlf: 21938086
jens.moerch@gmail.com

Der var engang der var vinter på nausten


