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Oplægget til arrangementet 
I forbindelse med 350 års jubilæet for Augusten-
borg by gæstede kongeparret byen onsdag den 
25. juli. De ankom i kongeskibet der lagde til ca. 
2 sømil ude af fjorden hvorefter de sejlede ind 
til havnen i en challup.Da Sebbe er et af Au-
gustenborgs vartegn skulle vi selvfølgelig ud og 
hilse på kongeparret på deres vej ind. Vi havde 
forud haft kontakt til Hjortspringbåden der gerne 
ville være med samt besøge Sebbe og dens 
besætning. Et hold fynske spejdere der var på 
Troldhøj ville gerne prøve at sejle med Sebbe 
og vi slog derfor det hele sammen. 

Hjortspringbåden 
Tirsdag aften kom Hjortspringbåden til nausten 
sammen med en mindre besætning. De blev på 
nausten natten over for at være klar til dagen 
efter. Hjortspringbåden er en kopi af den tidligste 
planke-byggede båd der er fundet i Danmark ca. 
350 år før vor tidsregning. Det er en stor kano, 
på størrelse med Sebbe, der padles af 20 mand. 
Skibet har hjemsted i Dyvig på Nordals.
Dronningen og Prinsens ankomst. Onsdag mor-
gen mønstrede besætningen på dæmningen 

kl. 8.30. Der havde været lidt usikkerhed med 
hensyn til deltagerantallet, men det passede fint 
- der var plads til alle. Vejret var helt fantastisk, 
varmt og stille - om det skyl-dtes den kristne gud 
eller Thor og Odin vides ikke. Vi gik ud for slæb 
med Sebbeline og trak de 2 sømil ud af fjorden 
hvor vi kastede anker. Samtidig ankom konge-
skibet. Ottar satte sejl og lå og krydsede rundt 
i området, mellem alle de larmende og ildelug-
tende motorbåde. 
Ifølge programmet skulle challupen starte fra 
kongeskibet kl. 9.45 så vi gjorde klar til at sætte 
sejl og trak ankeret på det tidspunkt. Men det 
trak ud og for riggen alene gik vi 1 -1 1/2 knob 
ind af fjorden og lå derfor et stykke inde i fjorden, 
da challupen lagde ud 15 minutter forsinket. Vi 
satte sejl og gik indover for en let vind. 
På grund af forsinkelsen havde challupen en 
pæn fart og passere os i nærheden af Rønsten. 
Både Dronningen og Prinsen syntes åbenbart 
godt om vores skib (og forhåbentlig også om 
os) for vi blev hilst med smil og vinken fra dem 
begge. 

Kongeligt besøg i Augustenborg
samt besøg af Hjortspringbåden
25. juli 2001
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Idet vi med den lette vind ikke kunne holde farten 
gik vi direkte ind til nausten efter sejlturen. Ud 
for Madeskoven camping lå Hjortspringbåden 
klar og fulgte Regentparret resten af vejen ind 
til havnen.

Fortæring og sejlads
Vi samledes på nausten hvor Peter havde sørget 
for remedierne til grill samt pølser og brød. Idet 
vi var omkring 60 deltagere blev det en større 
produktion af 120 pølser samt tilbehør. Der var 
almindelig hygge som vi brød ved 12 tiden, da vi 
startede ud i Hjortspringbåden for at padle en tur 
til Augustenborg. Det var noget af en oplevelse. 
Sebbe er relativt let og levende, Ottar er endnu 
mere livlig, mens Hjortspringbåden er fyldt med 
liv. Før sejlads skal den trimmes ind med besæt-
ningen for at den holder balancen. Tunge per-
soner samt lette personer skal blandes ligeligt i 
begge sider og så skal man endda sidde roligt, 
men den er let at ro / padle. Sebbe gik ud med 
en besætning af folk der havde lyst til at prøve 
at sejle vikingeskib og de kom både til at ro og 
sejle. 

Roklubbens 75 års jubilæum 
Som skibslag havde vi fået 2 gæstekort til 75 års 
jubilæet / indvielsen af tilbygningen / renoverin-
gen af roklubben. Der var gjort opmærksom på 
at kørsel i skoven var forbudt, men hvorfor skal 
man køre i skoven når man har et vikingeskib? 
Kl. 14.10 gik vi ombord i Sebbe og blev roet over 
til roklubben hvor det var meningen at vi skulle 
gå 2 personer fra borde, hvorefter Sebbe skulle 
lægge sig et stykke fra broen, men vi fik besked 
på at der ikke kom flere skibe, så vi kunne bare 
blive liggende Hjortspringbåden der havde fulgt 
os over fjorden lagde sig så på indersiden. Som 
gæster gik vi om bag roklubben og ventede 
sammen med den samlede presse og ca. 100 
andre inviterede på Prins Henrik ankomst. 
Prins Henriks interesser 
Prinsen ankom i en stor flot Volvo Limusine 
( som Volvo entusiast og PV og Amazon ejer en 
selvfølge ). Når man normalt ikke bevæger sig 
i de kredse virkede det noget ubehageligt at fo-
tograferne konstant stak deres store kameraer 
nærmest ret op i hovedet på Prinsen og stort 

Ottar fylder ikke meget i landskabet ved siden 
af Dannebrog.

Der var liv og glade dage på nausten.

Dronningen og Prinsen sad og vinkede til os da 
de passerede nausten.
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set var respektløse både overfor Prinsen og ar-
rangementet. Efter en kort tale om begivenhed-
erne gik Prinsen og gæsterne ind i roklubbens 
nyrenoverede og meget fine lokaler. De har vir-
kelig fået det flot og - dejlig plads og skønne fa-
ciliteter. Vi afleverede en gave fra skibslaget der 
bestod af en dirigentklokke samt en krønnike 
om Sebbe med et forord til roklubben. Det var 
meget pussigt at de netop ingen dirigentklokke 
havde. Prinsens store interesse er vandsport og 
her specielt sejlads for sejl. Da han så Sebbe 
ligge for enden af broen satte han omgående 
kurs mod skibet - hilste kort på Anders for 
derefter at gå til skipper Steen Graversen for at 
høre nærmere om skibet, de fik sig en mægtig 
god snak. Så gik han videre til Hjortspringbåden 
og blev efter en kort for-klaring inviteret på en 
padletur. Spontant gik Prinsen ombord og forlod 
både selskabet og alt hvad der hed sikkerheds-
vagter for det næste stykke tid at blive padlet 
rundt i Augustenborg fjord. Efter igen at være 
kommet i land blev han udnævnt til æresm-
edlem / protektor for roklubben og efter at være 
blevet beværtet med øl og sandwich forlod han 
selskabet. Prinsens fremtræden var hele vejen 
igennem åben, smilende og positiv. 

Afslutning på en god dag 
Vi blev derefter roet tilbage til nausten. Et hold 
tog en tur ud med Ottar, mens vi fik det sidste på 
nausten ryddet op. Så sejlede vi skibene i havn 
og en god og begivenhedsrig dag var slut. 
Efterskriftet til denne dag er - mange mennesk-
er, både i skibslaget og andre fik noget ud af 
det - besøget af Hjortspringbåden og folkene 
var utrolig positivt - Roklubben vil gerne med ud 
og prøve at sejle med Sebbe og Ottar, vi kan 
så få lov at prøve deres både - vi var med til at 
sætte kulør på det Kongelige besøg og markere 
Augustenborg by. 
Steen Weile 

Prinsen udviste stor interesse for Sebbe.

Så kom Prinsen ud at sejle / padle.

Der var et stort opbud af mennesker ved 
roklubben.
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