Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg
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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Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg
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 overvintre indendøre i sit eget hus. Huset skulle være
smukt, derfor blev der i hånden snittet pyntebordt til at sætte hele vejen rundt. Dette arbejde 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. Logbogen 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 liggeplads til vore sejlende gæster. Vi afspærrede vejen 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 vandskiklubben. 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 officielle 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
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