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Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Ved årsskiftet mistede vi vort medlem Jens Peter Borup Østergård. 
Han havde gennem en årrække været medlem af skibslaget og gjort et 
stort stykke arbejde samt i en årrække været næstformand. 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 eftermiddagen. Da Ottar ikke 
kunne rumme både de skibslagsmedlemmer samt familien havde Bjørn 
Sandholt stillet sig til rådighed 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. 

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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Tre skibslagsmedlemmer blev derfor færget ud til Bjørns båd med 
Ottar. Tilbage ved broen fik vi gæsterne ombord. De udgjorde rohol-
det 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 
fjorden. 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. 
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 Pe-
ter. Herefter blev der sunget en sang.

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

Der skænkes mjød og vi 
drak en for Jens Peter og 
en for os selv.
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Vi var så tre der hoppede i Ottar og med to rorgængere roede vi mod 
Augustenborg. Bjørn havde lidt knas med maskineriet, men fik gang i 
det og samlede 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

Så var der glilmad og 
drikke.

En sang blev afsunget 
som et farvel.
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Du kom med alt det, der var dig
(Tekst: Jens Rosendal  / Musik: Per Warming 1981)
 
Du kom med alt det, der var dig,
og sprængte hver en spærret vej,
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!
 
Jeg stormed ud og købte øl,
ja, vint’rens gamle, stive føl
for ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld,
og håret var det pure guld
som solen - skjult for længe.
 
Og blomster åbned sig og så,
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god,
og du var smuk og fuld af mod,
så smuk, jeg måtte græde.
 
Vorherre selv bød ind til fest.
Der sad vi hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå,
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:
 
At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli’r,
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter.
 

Sangen der blev sunget 
efter et glas mjød.


