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Per Rosenbergs askespredning
i  Augustenborg fjord

Det er søndag den 21. juni klokken 12.00. En 
flok skibslagsfolk mødes på nausten med Per
Rosenbergs familie og nærmeste. Efter Per´s 
(Indy´s) ønske skal hans aske spredes over 
Augustenborg fjord. Det er stille og lunt - vi går 
ombord i Sebbe og ror over på den anden side 
af fjorden med Viggo som skipper. Her gør vi 
holdt og synger “Hold on the bowline” som Indy 
så ofte har sunget. Viggo fisker en flaske hjem-
melavet bitter frem og giver kong Neptun en 
dram, så går den en tur rundt i hele skibet.
Kristian holder urnen over rælingen og slår den 
itu med en styrepind fra Sebbe. Der bliver så
kastet blomster ud til ham og efterfølgende 
kaster Viggo resten af sin bitter ned til “Indy”. 
Vi vender skibet og ror tilbage til nausten. En 
der havde været med til at bygge Sebbe var nu 
stedt til hvile i det vand hvor han havde sejlet 
så mange gange.
Skibslagshilsen
Steen Weile

Eftermæle for Per Rosenberg
Fuld af livsmod, fuld af energi og fuld af humor 
er det vi vil huske Per for. Der var altid fuld fart 
på med mulige og umulige projekter – alt skulle 
prøves. Navnet Indianer hang også ved – Per 
er der mange af, men Indianer (Indy) var der 
kun èn af. Han var med da vi byggede vikinge-
skibet Sebbe Als og han var med på mange af 
de store ture. 
USA og Pete Seeger tog han til sig og sang 
mange af hans, samt andre amerikaneres sea 
shanties når vi sejlede og når vi om aftenen 
sad ved lejrbålet. Vittigheder var der også 
mange af og var der nogen der startede, var 
han straks med. Sebbe Als Sangbogen var 
hans værk, det blev det en flot bog der er en 
del af skiblagets historie. 
I juni har vi 40 års jubilæum for Sebbe Als 
og efter 40 år er der en del der ikke er mere. 
Skaren af ”skibsbyggere” er skrumpet ind og 
nu er der så endnu en der ikke oplever jubi-
læumsdagen – en mindre i flokken. 

Kristian knuser urnen med vikingeskibets rorpind

Besætningen ror skibet ud

Mange var samlet for at ære Per
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I en gammel forening som skibslaget, vil man 
altid se tilbage og sige ”kan du huske dengang 
....” , her har Indy også sin plads og han vil 
blive husket i mange år – der bliver fortalt his-
torier og de vil aldrig blive dårligere med årene. 
Alt for tidligt har han måtte sige farvel og kunne 
han give os en sidste bemærkning, ville den 
helt sikkert være ”Hej venner – bare fortsæt ...”

På skibslaget Sebbe Als´ vegne
Steen Weile

Ikke blot en hale, men også en hale af blomster Der var rigtig mange blomster

Der blev stille på skibet
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