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FORMANDENS HJØRNE

Så er sejlsæsonen ovre og vi må sige at det har 
været den sløjeste sejlsæson i mands minde. 
Sebbe har ikke været sejlklar og Ottar er stort 
set ikke blevet brugt selvom vi har 10 skippere.
Vi har fået lavet en del på nausten, men her har 
der også været mandskabsmangel.
Der ligge en del arbejde i at holde skibene samt 
nausten og det har vi da også klaret. Ottar blev 
klargjort, rigget og søsat - Sebbe blev olieret 
over vandlinien. Broen blev også lagt ud og 
da vi fik doneret nogle pæle fik vi også sat de 
sidste på højre side af naustporten. Sebbe blev 
også søsat sel om det blev en hård omgang 
og vi måtte have ukrainere til hjælp. Vi har 
også holdt græsset slået og pladsen opryddet. 
Pyntebordene fik olie og efter vi fik fat i et læs 
lærkeskaller er vi startet på udskiftning udven-
dig på nausten. 
Det blev kun til en enkelt rigtig sejltur med Ottar 
sammen med vore amerikanske medlemmer og 
så var der havnens dag i Augustenborg hvor vi 
også deltog. 

Vi havde også et arrangement med Epos - 
rollespils efterskolen fra Fynshav. Der var 
også Sankt Hans på nausten som det eneste 
sted i Augustenborg. Nu har vi så fået Ottar 
halet op og stillet i nausten.
Vi har også søgt penge til reparationen af 
Sebbe, men har indtil nu kun fået en trediedel 
af beløbet, men søger videre.
Men, vi er ikke den eneste forening der sav-
ner medlemmer. Hjortspring har annonceret 
efter medlemmer, vandskiklubben mangler 
medlemmer og det samme gælder roklubben.
Vi har det rigtig fint når vi går og arbejder på 
nausten, men var der nogle flere aktive med-
lemmer kunne vi også få nogle sejlture.
Så opfordringen er - kom og vær med - der er 
juleafslutning - skibslagsmøde og generalfor-
samling.

Steen Weile

Udskiftning af beklædningen er igang
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Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skibslaget Sebbe Als
Dato: Lørdag 14. Januar 2023 kl. 15.00
Sted: Spejderhytten, Elmevej 5 Augustenborg

Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 16. december 2022.

Husk! Du skal have betalt kontingent og være optaget som medlem for at have stemmeret ved 
generalforsamlingen!

Dagsorden, sted og forslag vil blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen i henhold til 
vedtægter.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Ved årsskiftet mistede vi vort medlem Jens Peter Borup Østergård. Han havde gennem en år-
række været medlem af skibslaget og gjort et stort stykke arbejde samt i en årrække været næst-
formand. Vi var en del medlemmer der kendte Jens Peter vældig godt, både fra nausten, men 
også privat. Jens Peter er savnet. Han blev bisat fra Ulkebøl kirke. Jens Peter havde orden i 
sagerne og han efterlod 
sig et ønske om at hans 
aske skulle spredes over 
Augustenborg fjord fra 
vikingeskibet Sebbe Als. 
Dette kunne vi ikke helt 
efterkomme da Sebbe Als 
for øje-blikket er sejlende, 
men vi stillede selvsagt 
Ottar til rådighed.
Tidspunktet blev fastlagt 
til 10. maj om eftermid-
dagen. Da Ottar ikke 
kunne rumme både de 
skibslagsmedlemmer 
samt familien havde Bjørn 
Sandholt stillet sig til rå-
dighed med en båd.
Skibslagsmedlemmerne 
mødtes klokken 15.00 på dæmningen. Efter klargøring af Ottar fik vi et slæb ud til nausten med 
Bjørn. Kort tid efter ankomst kom de gæsterne med Jens Peters urne der i dag er af pap.
Vandstanden var lav så Bjørn kunne ikke komme ind til broen. 
Tre skibslagsmedlemmer blev derfor færget ud til Bjørns båd med Ottar. Tilbage ved broen fik vi 
gæsterne ombord. De udgjorde roholdet og efter lidt instruktion gik det meget godt og vi roede ud 
til e Mael hvor vi gjorde holdt. Bjørn lagde sig ved siden af. 
Herefter åbnede Karsten 
urne og i stilhed blev 
asken spredt ud over fjor-
den. Der blev strøet roser 
som Jens Peter fik med 
sig på sin sidste rejse.
Ottar var fyldt op med 
mandskab og det gjorde 
at hun lå lidt dybt og de 
tørre bordplanker over 
vandlinien var under 
vand. Her er hun ikke helt 
tæt og vandet stod derfor 
over dørken. Et par blev 
lidt bekymrede, men jeg 
beroligede dem med at 
der stadig var langt op til 
rælingen. 

Jens Peters askespredning
10. maj 2022

Den nye besætning skulle lige finde takten, men det gik fint.

Karsten spredte sin fars aske ud over fjorden, et sted ud for hans sidste hjem.
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Der skænkes mjød og vi drak en for Jens Peter og en for os selv.

Et par kom ombord på 
Bjørns båd og så fik vi et 
slæb tilbage til nausten.
Vi roede ind og satte 
gæsterne i land og roeder 
derefter ud ig hentede de 
sidste.
Der blev så sat små glas 
frem og vi drak så et glas 
mjød for Jens Peter. Her-
efter blev der sunget en 
sang.
Vi var så tre der hoppede 
i Ottar og med to rorgæn-
gere roede vi mod Au-
gustenborg. Bjørn havde 
lidt knas med maskineriet,
men fik gang i det og sam-
lede os op ved parken. 
Ottar blev lagt på plads 
og vi kørte ud på nausten.
I mellemtiden havde 
Karsten fået gang i grillen 
og så var der pølser med 
kartoffelsalat, salat mm. 
samt øl og vin. 

Det blev så afslutningen 
og jeg er sikker på at det 
var i Jens Peters ånd.

Steen Weile

Jens Peter var glad for roser og han fik derfor roser med på sin sidste rejse,

Så var der glilmad og drikke.
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Søsætningen for en uge siden mislykkedes på grund af meget lav vandstand og der blev derfor 
indkaldt til et nyt forsøg ugen efter.
Vi mødtes på nausten kl. 10.00. Efter en kop kaffe gik vi igang med at sænke skibet og lægge 
bakkestokke under. For at lette søsætningen gik et hold igang med at planere sandet foran 
nausten.
Vi var knap 20 og det var tydeligt at det ville blive hårdt, men vi gjorde forsøget. Først stod hun 
fast, men efter nogle 
forsøg lykkedes det at få 
hende ca. ½ meter ud og 
nu var hun umulig at få 
igang igen. En kom med 
forslaget om at bruge 
en livline og ringe til en 
ven. Det blev gjort og tre 
meldte sig - det var dog 
ikke nok! Så var der en 
der tog bilen og kørte 
op til Den Hvide by og 
her lykkede det hende 
at skaffe en halv snes 
ukrainere. Omgående 
blev der sendt et par biler 
mere afsted og pludselig 
var der en halv snes 
mennesker mere. Der var lige det med sproget, det gik dog alligevel. Alle stillede sig op og på ko-
mando blev der skubbet og nu skete der noget. Hun gled bare afsted og i stedet for at råbe skub 
måtte jeg nu råbe stop så vi kunne få bakkestokkene flyttet. Så blev der atter skubbet indtil jeg 
snart efter måtte råbe stop igen. Efter to stop skulle hun så i vandet og hun gled bare ud og flere 
gav pokker i vandet og løb bare ud.
Det hele tog 10 - 12 minutter - vi var glade og ukrainerne morede sig sammen med de øvrige.
Skibet blev derefter lagt ind til broen og så var der den traditionelle slæbeøl.
Deltagerne var virkelig 
internationale: Danskere, 
2 englændere, 1 belgier, 
1 franskmand, 2 islænd-
inge og 10 - 12 ukrainere.
Vandstanden sank dras-
tisk så vi lagde tovværk 
og 6 årer i båden. 11  del-
tagere gik ombord og så 
stagede vi os ud til Bjørns 
båd der skulle slæbe os 
ind. Det var virkelig et 
højdepunkt for udlændin-
gene der var med. Vi kom 
ind i havnen hvor vi slap 
slæbebåden og roede 
skibet ind på plads.

International søsætning
21. maj 2022

Vi prøvede gentagene gange, men fik kun skibet en halv meter ud.

Så kom forstærkningen og så gik det stærkt.
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Der kom en del vand ind i skibet og det viste sig at pumpen vi havde med var defekt. Vi tog nu 
afsked med vore ukrainske deltagere der forlod os under høje jubelråb.
Vi kørte så tilbage til 
nausten, fandt en anden 
pumpe, låste af og så 
var vi en håndfuld der 
kørte ind for at installere 
pumpen. Det viste sig 
desværre at den også 
var defekt og vi var så et 
par stykker der kørte til 
Sønderborg og købte en 
ny pumpe som vi instal-
lerede.

Det havde været en rigtig 
god dag. Da det så sor-
test ud fik vi assistance 
og deltagerne fik en stor 
oplevelse og hyggede 
sig vældig. Det kalder vi 
et grænseoverskridende 
samarbejde.
Et hit på nausten var at 
tage en hjelm, et skjold og 
et sværd og så blive foto-
graferet.
En stor tak til deltagerne.

Steen Weile

På kort tid fik vi skibet i vandet.

Så var hun ude og flyde og skulle bare trækkes ind til broen.

Sebbe bliver trukket ind til  sin liggeplads i havnen.
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Alle maritime foreninger i Augustenborg deltog i havnens dag, hvor de fortalte og viste hvad man 
kunne prøve som medlemmer i de respektive foreninger. Derudover var der salg af øl og vand 
samt en hoppeborg til børn og barnlige sjæle (max. 50 kg).
Vejret var ikke at kimse 
af – strålende sol – og 
en flagsmykket allé og 
havnekaj, så der var 
lagt op til en dejlig dag. 
Skibslaget deltog med 
Sebbe Als og Ottar. Vi 
mødtes ved skibene kl. 
9 og skulle forhale over 
til havnen. Bjørn var på 
pletten med sin kutter og 
efter en våd sok, fik vi, 
først Sebbe og bagefter 
Ottar, lagt til kajs ved 
havnen. Kurt kom med 
bil og trailer, hvorefter vi 
gik i gang med at lave en 
stand ved skibene. 
Der var en huggeblok, hvor man kunne prøve at hugge med skarøkser. 
En plancheudstilling med billeder fra Skibslagets historie samt diverse økser, skjold og træskære-
rarbejde. Der var brochurer til uddeling og en invitation til et foredrag på nausten den 15. 6. Kro-
nen på værket var de to yndige skibslagsmedlemmer som var iklædt vikingetøj med tilbehør så 
som våben og ølhorn og indmeldelsesblanketter.
Det må siges at dagen blev noget af et tilløbsstykke. Der kom virkelig mange folk. Vi fortalte og 
fortalte og uddelte brochurer. Ligesom der var mange som fandt ud af, det ikke var helt så let at 
hugge med en skarøkse. Det var nok også derfor vi i tidernes morgen brugte 11.000 timer på at 
hugge/bygge Sebbe. Kl. 12 var der dømt pølser og øl, hvilket var kærkomment, da man bliver 
sulten og tørstig af at gå med blikhat og vams og slag når solen bager fra en skyfri himmel.
Efter middag kørte Nicole, Doris og Ingrid på nausten. Vi havde åbent hus fra 14 – 16, hvor folk 
kunne komme og se hvordan vi ¨boede¨ og hvor skibene overvintrede. Skibslaget var så vært med 
en kop kaffe/saftevand 
og kage. Først fik vi Ottar 
fyldt op, hvorefter Exe 
og Jens satte kurs mod 
nausten. Bagefter kom 
Bjørn i sin kutter og tog 4 
ture frem og tilbage mel-
lem havn og naust. Dette 
var der også stor inter-
esse for, selvom dem der 
sejlede i Ottar var noget 
våde om fødderne – den 
trækker lidt vand, når den 
er fyldt op.

Havnens dag 
29. maj 2022    Kl. 10 - 16

Planchevæggen viste skibslagets historie i hovedpunkter fra bygningen og frem.

Der var stor interesse for at prøve at hugge med skarøkse.
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Det begyndte at trække 
lidt op. DMI havde lovet 
regn måske skybrud, så 
da publikum alligevel var 
på vej hjemefter, begynd-
te vi at pakke udstillin-
gen ned i bil og trailer. 
Dernæst fik vi først Sebbe 
og bagefter Ottar sejlet 
over og fortøjet på deres 
faste pladser. Kurt og jeg 
kørte så på nausten og fik 
stillet tingene på plads. 
Vi fik en fyraftensbajer 
med Nicole og Doris, som 
fortalte at der hav-
de været godt besøgt på 
nausten og at de havde 
synes det var spændende 
at se. Alt i alt havde det 
været en fin dag, med 
mange besøgende. 
Vi fik et par nye medlem-
mer og må så håbe, at 
der i kølvandet på hav-
nens dag, måske kommer 
nogle flere. Vi lukkede 
og slukkede nausten og 
tilbage var nu kun at af-
levere redningsvestene 
på slotsallé samt aflevere 
trailer og en træt Svend-
sen.
En kæmpestor tak til 
Nicole, Doris, Ingrid, Maj-
britt, Bjørn, Kurt, 2 x Jens, 
Exe for uden jeres hjælp 
havde vi aldrig kunnet 
gennemføre denne dag.

Med skibslagshilsen Peter 
Svendsen

Et hold sejler ud til nausten i Ottar.

Der var servering af kaffe og kage og interessen for vore aktiviteter var stor.

Sebbeholdet gjorde en stor indsats for skibslaget.
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Vi var 13, som havde aftalt at mødes på nausten, for at holde sankt hans bål over en god gang 
grillen. Nicole havde sørget for kød og pølser, Ellen for kartoffelsalat (som vor mor lavede den) 
og Ingrid for 2 x gange 
salat. Kurt, Jens og jeg 
lavede et bål nede på 
stranden – og hånden på 
hjertet – det var nok ikke 
verdens største bål, men 
brænde kunne det da. 
Vi var så heldige at have 
hele 5 kandidater til turen 
til Blocksbjerg, men det 
blev ved tanken.
Vi fik startet æ grill og 
snart bredte der sig en 
liftig duft af kød og pølser 
ud over nausten (og lidt 
odeur fra marken ved 
siden af, hvor bondeman-
den var i gang med at 
sprøjte noget udefiner-
bart ud på marken). 
Vi dækkede bord uden-
for i det gode vejr og 
de næste timer gik med 
god mad og lige så gode 
historier på både ameri-
kansk og sønderjydsk.
Efter maden stod 
menuen på hjemmela-
vet rabarbertærte med 
creme-fraiche og friskla-
vet kaffe. Og det var her 
det gik grueligt galt for 
et af vores skibslags-
medlemmer. Jeg nævner 
ingen navne, men en vis 
maskinmester var blevet 
så opstemt af den gode 
mad og drikke, at han 
på det bestemteste ville 
have irish coffe, ellers 
svarede han ikke for føl-
gerne. Heldigvis havde vi 
en slat whiskey stående, 
så vi fik ham pacifiseret 
uden der skete mere.

Sankt Hans bål på nausten
i det herrens år 2022

Det var godt der ikke var lyd på!

Augustenborg fjords flotteste og nok også eneste Sankt Hans bål.
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Efterhånden var tiden kommet for den store båltænding. Dette vigtige hverv blev tildelt Trols, som 
spædede bålet op med et par heksehyl, i mangel af at ingen af kandidaterne meldte sig til bål-
turen.
Der kom hurtigt gang i bålet og i fælles disharmoni afsang vi 
shubiduas midsommervise – akkompagneret af diverse hyl fra bålet.

Efter et kig op og ned 
af fjorden måtte vi kon-
statere, at vi var det 
eneste sankt hans bål i 
miles omkreds. Hverken i 
slotsparken, i ro-klubben 
eller ind over Ulkebøl/
Sønderborg var der no-
gen bål i sigte. Bålet var 
næsten brændt ned, så 
vi slukkede det sidste og 
kom sand på, hvorefter 
vi ryddede op, lukkede 
nausten og gik hver til sit. 
Et rigtig hyggelig arrange-
ment, med en masse hyg-
gelige mennesker.

Med skibslagshilsen Pe-
ter Svendsen

Skønnere udsigt kan man da ikke forestille sig.
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Vore medlemmer fra USA, Lene og Reed, Linea og Matt var på besøg fra USA. Vi ville egentlig 
have sejlet en tur med Ottar mandag, men det satte vejrguderne en stopper for så vi udskød det til 
tirsdag.
Vi mødtes på havnen ved 
Ottar kl. 10.00. Jeg havde 
lænset skibene, der var 
dog ikke meget vand i, og 
hentet redningsveste. Vi 
fik madkurve ombord og 
så var vi klar. 
Der var en let vind, men 
direkte imod så de fire 
amerikanere tog hver 
en åre og så roede vi ud 
til Madeskovens camp-
ing. Her satte vi sejl og 
tog et ben ud af fjorden. 
En enkelt vending og så 
gik vi over til kysten syd 
for lufthavnen. Vi gik i 
land på en sandstrand 
og nød vor medbragte 
mad. Reed gik som 
sædvanlig, rundt i vand-
kanten og kiggede efter 
forsteninger og andet 
af interesse. Stor var 
hans forbløffelse, da han 
pludselig fandt en østers. 
Omgående lånte han min 
kniv og fik dyret lirket op.
Med lys i øjnene kiggede 
han på dyret og så blev 
den slugt med største 
velbehag.
Efter at have hygget os 
en god stund gik vi om-
bord på Ottar, skubbede hende ud, vendte hende og satte 
sejl. 
Lene har sejlet en del med Ottar for mange år siden, men 
aldrig som styrmand. Det er dog aldrig for sent at lære, så 
jeg satte hende på den opgave. En kort instuktion og så 
kørte det bare. Nu er det heller ikke så svært for hun (Ottar) 
har jo automatgear, man skal kun styre og det passer jo en 
amerikaner rigtig godt.

Skøn sejltur med Ottar
28. juni 2022

Der var dejligt varmt på stranden da vi indtog vor frokost.

At der var østers i Augustenborg fjord 
var Reed meget overrasket over.
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Vinden var let, men den 
var med os selv om der 
ikke var så meget af den. 
Vi fik en rigtig fin hjemtur 
og tog første sejlet da vi 
var i havn.
Skibet kom på plads og 
blev gjort klar og så var 
der lige det sidste punkt. 
Vi plejer at afslutte med 
et lille glas. Denne gang 
havde jeg medbragt lokal-
brygget mjød og det nød 
vi som afsked.
Det havde været en rigtig 
fin tur og de glæder sig til 
en tur mere næste år.
Som skipper siger jeg tak 
til besætningen, der med 
godt humør gjorde et godt 
stykke arbejde som roere 
og styrmand. 

Steen Weile 

En smilende styrmand fik sin første lektion - den næste følger næste år.

Besætningen havde et smil på læben. Det var hjemturen og den gik for sejl.

Afslapning og hygge i det gode vejr
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Der spilles kort på et vikingeskib på vej til Norge Dagens middag marsvin, slagtes af en lokal fisker

Det er skønt når sejlet er oppe Med sejlet oppe og fin fart

Historie

Norgesturen for 50 år siden
En gammel saga beretter at en viking sejlede fra Kaupang (handelsby ved Oslofjorden) til Hedeby 
/ Haithabu (handelsby i Slesvig, på 5 dage og 5 nætter. Vi gjorde turen efter, men sejlede bare den 
anden vej i sommeren 1972. Vi havde frygtet Skagerak, men her var vindstille så vi måtte ro over. 
Fra Fuglhug fyr og ind af fjorden fik vi en fantastisk vind og vi vakte stor opsigt. Turen var på 373 
sømil (691 km) og tog 111 timer og 47 min. og beretningen om de 5 døgn blev hermed bekræftet.
Vi havde en rigtig fin tid i Oslo hvor vi var gæster på vikingeskibsmuseet på Bygdøy og var in-
viteret til på diskotek på chatau neuf. Her blev vi udsat for en tovtrækning hvor de søgte nogle 
stærke mænd ud der så skulle konkurrere med os. Vi vandt - nordmændene lå som perler på en 
snor da vi trak. Sagen var at de havde glatte dansesko og vi havde gummisåler - men, vi vandt og 
blev meget populære. Turen hjem gik med færgen Holger Danske og hjemme i Augustenborg fik vi 
på havnen en heltemodtagelse. Der var både borgmester Jørgensen (Lang Jørn), viceborgmester 
Pallesen og turistchef Prins Valdemar.
Det er utroligt at det pludselig er 50 år siden!
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Det er hårdt at ro i varmen

Der laves mad ombord - “å så lete vedde me solt”.

Afslapning ombord - nogen får lidt tobak, mens 
andre spejder efter land.

Der slides ved årerne - en halv times roning og en 
times pause og så på den igen.

Vor ledsagerbåd marinehjemmeværn kutteren 
Samsø.

Sådan overnattede vi ude midt i Skagerak.

Historie

En lille historie
Det var varmt og der var en fra besætningen der havde en usansynlig trang til en øl. Han fik af en 
af de lokale at vide at der lå en landhandel nede af vejen. Han gik så 5 km ned til landhandlen og 
købte 3 stk. 0,7 liters øl, fik dem i en pose og gik 5 km. tilbage til lejren. Her snublede han over en 
rod og knuste 2 flasker - da græd han!
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Så er der frokost midt i den bagende sol

Der var ikke land i sigte

Der trækkes i årerne - der er langt igen

Sebbe ombord på Holger Danske - første gang et
vikingeskib krydser Skagerak ombord på en færge.

Afslapning og hygge på Bygdøy

Sebbe hejses ombord på Holger Danske

Historie

En lille historie
Da vi kom til officiel modtagelse ved Bygdøy fik vi serveret vekomstmjød. Det smagte så godt at der 
var en der blev i skibet, da vi gik i land. Han tømte alle sjatterne og var temmelig lystig, da vi kom 
tilbage. Han ville blive der, da vi skulle afsted og med et stort publikum på stranden sprang han i fuldt 
vikingeudstyr i vandet. Her lå han og trådte vande, mens vi prøvede at lokke ham ombord igen. Det 
lykkedes til sidst, men da vi trak ham ind over rælingen sprang elastikke i hans bukser så han hang 
med bar røv ind mod gæsterne. Det vakte jubel!
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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: je2250@bbsyd.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

Godt vi ikke skulle have søsætning den dag!


