Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg
Vikingerboplads ved Augustenborg fjord
1. AUGUSTENBORG TROP DET DANSKE SPEJDERKORPS.
INDBYDELSE TIL MØDE, ONSDAG, d. 7. DECEMBER KL. 20.00 PÅ FORSAMLINGSHUSET I
AUGUSTENBORG.
Medfølgende lille pjece om en vikingerboplads ved Augustenborg fjord er fortrolig og må ikke viderebringes til dagspressen før ovennævnte møde.
Vi beder Dem studere indholdet nøje, og vi håber, at De ved læsningen vil blive interesseret i vore
planer. Det er os en glæde, at kunne indbyde Dem til en aften ud over det sædvanlige, idet lederen af Nationalmuseets skibshistoriske Laboratorium, civilingeniør O. Crumlin Pedersen, har været
så venlig at give tilsagn om at holde et foredrag for os, om Vikingernes skibsbygning ledsaget af
lysbilleder og film om vikingernes skibe fra Roskilde fjord, og emnet vil blive uddybet med en norsk
film om det gamle skibsbyggerhåndværk. Lærer Hatvig Nielsen, Enderupskov, IMME GRAM’s
bygmeser, vil også være til stede og besvare evt. spørgsmål. Endvidere vil førerne komme med
supplerende oplysninger vedrørende vikingebopladsen. Vi håber, at vi kan få en udbytterig aften
med en nyttig diskution. Lad venligst indbydelsen gå videre til venner og bekendte. Store drenge
og piger er også velkomne.
Med venlig hilsen
CARL OTTO LARSEN.
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SPEJDERARBEJDET
Vil i de kommende år være nødsaget til at finde
andre veje i sine arbejdsmetoder, for at kunne
give drengene af i dag noget spændende og interessant at beskæftige sig med, selv om vi ikke
på nogen måde må glemme det væsentlige - at
vi prøver på at få drengene til at blive gode samfundsborgere.
Hvor spejderarbejdet for 40 - 50 år siden så, at
sige var ene om at tilbyde drenge og unge “noget”, er vor røst kun blevet en blandt mange i
dag. Vi er udsat for hård konkurrence fra mange
sider. Skal vi have en rimelig andel af drengene
i vore rækker, må vort arbejde have en sådan
kvalitet og tiltrækningskraft, at drengene føler
sig draget af spejderarbejdet. Derfor skal det
handlingsbetonede aktive spejderarbejde intensiveres, og i stedet for den tendens til, at et program for ture og møder stykkes sammen af en
mængde forskellige og tilfældige ting uden indre
sammenhæng skal der nu tages langt større,
langvarigere og mere omfattende opgaver på
programmet, der kan resultere i et arbejdsresultat, som kan glæde eller interessere kammerater, forældre eller offentligheden. De forskellige
opgaver vil som regel indgå mange aktiviteter,
der omhandles i de traditionelle prøver og duelighedstegn, således, at drengene kan erhverve
flere duelighedstegn gennem deres arbejde
med den større opgave.
Vikingeturen til Hedeby i sommeren 1966, og
ikke mindst forberedelserne året forud for turen,
gav tydelig udtryk for, at et over længere tid aktivt og skabende arbejde i den grad kan fængsle
drengene, så de sætter alt ind på at være med
hele tiden.
Allerede for over, 1. år siden begyndte førerstaben i Augustenborg trop samt en lille kreds af
spejderfædre at tale om, at vi skulle bygge eget
vikingeskib i Augustenborg. Foråret 1966 fik vi
forbindelse med museumsinspektør O. Crumlin- Pedersen, Nationalmuseets Skibshistoriske
Laboratorium i Brede, og vi aftalte, at vi skulle
prøve på at bygge en kopi af Skuldelev skibet
nr. 5 fra Roskilde fjord, hvis vi kunne komme i
gang. Sideløbende med snakken om skibsbyggeriet talte vi om, at det kunne være morsomt,
hvis vi ved Augustenborg fjord kunne bygge en
mindre vikingeby med huse og tilhørende værksteder.

Efterhånden som tiden gik, tog planerne form,
og da vi kom hjem fra vikingetogtet til Hedeby
besluttede førerstaben efter et møde i september måned, at gå ind for sagen og give planerne
mere håndfast form.
Vi kontaktede Nationalmuseet i København,
Skibshistorisk Laboratorium i Brede og Forhistorisk Museum i Aarhus, og fik der flere vigtige
oplysninger og tegninger. Vi besluttede at forsøge på at bygge et Bulhus i første omgang,
huset skal bruges som læhus og til opbevaring af værktøj. Da vi hovedsagelig skal bygge
om vinteren, bliver vi nødt til at have en mindre “hal”, hvor skibet skal bygges i, og vi har
på papiret konstrueret en Naustbygning der er
en mellemting mellem et Trelleborghus og de
norske Naustbygninger. Såvel skib som bygninger skal bygges af kløvede og huggede planker
med værktøj, der kommer så nær vikingetidens,
og arbejdet skal helst i det store og hele være
tilendebragt senest sommeren 1969. En betingelse for projektets gennemførelse er, at vi får
en passende plads ved fjorden, og vi håber, at
Augustenborg kommune vil være os behjælpelig med dette. Rent økonomisk skal hele projektet hvile i sig selv, det skal forstås således, at
1. Augustenborg flok og trop’s økonomi ikke på
nogen måde må belastes. Hvordan de fornødne
midler skal skaffes, vil der ved anden lejlighed
blive redegjort for.
Når første treårsperiode er overstået, er det
vores mening, at der skal fortsættes med historiske forsøg, bygning af forskellige typer af jernalder huse, værksteder f.eks. pottemagerværksted, smedeværks ted og lignende. Man kunne
udmærket gennemføre et samarbejde med skolerne, som vel må have en stor interesse i dette
arbejde. Der er sikkert mange, som uvilkårligt
vil spørge om dette store arbejde kan have interesse udover spejdernes kreds. Hertil kan der
siges, at på Hjerl Hede kan man se, hvordan
stenalderfolkene levede og arbejdede, og ved
Roskilde er der et forsøgscenter, hvori der er
bygget forskellige hus typer. Begge steder har
man et meget stort puplikumsbesøg.
Vi er så optimistiske at tro, at en vikingeboplads ved Augustenborg fjord vil trække mange
turister til Als og Augustenborg.
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På de følgende sider vil De se skitser med
korte forklaringer til de forskellige arbejder, der
er planlagte, og vi håber, at vi med denne lille
pjece har vakt Deres interesse, og at De på
den ene eller anden måde vil støtte os i vores
arbejde.

Med venlig hilsen
førerne i 1. Augustenborg Trop. Det Danske
Spejderkorps

Efter sommertogtet havde vi ikke
andet end vikingeskib i hovedet.

Mange ting må imidlertid være
klar først, inden vi når så langt.

Mon vrag 5 kommer til
at sejle sådan?
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Der skal findes velegnet træ og det skal flækkes.

Da byggeriet helst skal foregå mellem nytår og pinse, må det foregå indendørs. Det klarede vikingerne med en naust, så det gør vi også.
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