
Skift af bådnavn efter rituel opskrift 
Vi ville gerne omdøbe vores båd, så den kunne følge familietraditionen, men det er, som alle jo ved, 
ikke noget man spøger med. Så vi gik på Nettet for at finde ud af, hvad vi skulle gøre, så vi ikke fik 
havets og vindens guder imod os. 

Vi fandt Vigors Interkatagoriske Omdøbningsceremoni. Så var det bare i gang med at forberede 
båden. 

Bådnavnet agter blev skrabet af, og grundigt vasket og poleret, så teksten ikke skinnede igennem. 
Delfinerne på siden af båden fik samme omgang. Logbog, søkort mv. der bar bådens navn, blev 
taget med hjem. Dåbsvandet blev købt. I stedet for champagne valgte vi XXXXX, som er en 
mousserende vin, som farmor holdt så meget af. Det regnede vi med, at guderne så også ville. 

Nu var vi klar. Vi samledes inde i cockpittet – vi ville ikke være til grin på hele havnen – Mor, far, 
lillebror, min mand og jeg. Vi tog den højtidelige mine på, og højt sagde jeg disse ord: 

I alles navn, som har sejlet ombord i dette skib i fortiden, og i alles navn, som vil sejle ombord i 
dette skib i fremtiden, påkalder vi de gamle guder for vind og hav, at de må give os deres 
velsignelse i dag. 

Mægtige Neptun, konge overalt som rører sig i og på havet, og mægtige Aeolus, vogter af vindene 
og alt der blæser for dem: 

Vi bringer jer vor tak forden beskyttelse, I har ydet dette fartøj i fortiden. Vi udtrykker vor 
taknemmelighed for, at hun altid fandt ly for storm og uvejr og fandt sikkert i havn. 

Følgelig fremfører vi den bøn, at det navn, hvorunder dette fartøj hidtil har været kendt, Delfinen, 
må slettes og fjernes fra jeres bøger. 

Videre beder vi om, at hun,når hun igen fremstilles til velsignelse med et andet navn, vil blive 
anerkendtog nok engang tilstået de samme begunstigelser, som hun nød tilforn. 

Til gengæld genindvier vi dette fartøj til jeres herredømme i fuld forvisning om, at hun som altid vil 
være underkastet guderne for vindene og havets uforanderlige love. 

Som følge heraf og i god trobesegler vi denne pagt med et drikoffer i henhold til havets helligeritual. 

Den mousserende vin blev hældt ud på båden, og vi sørgede for, at hele flasken blev tømt ud over 
båden. Det nytter jo ikke at være nærige, når man beder guderne om beskyttelse. 

Vi ventede så 24 timer, inden vi gjorde klar til dåbsceremonien. Vi ville sikre os at eventuelle sløve 
ånder, som havde passet på Delfinen, havde tid til at forlade båden. Der skulle være plads til de 
ånder, der skulle beskytte båden under det nye navn. Vi ville ikke risikere, og guderne blev forvirret. 

Efter afdøbningen blev vi i havn og vi sov på båden natten. Indtil dåben var hun jo uden gudernes 
beskyttelse, så vi tog ingen chancer. 

Næste dag troppede familien op igen, og vi gjorde klar til dåb. Vi startede med at takke guderne for 
at de havde passet på hende det sidste døgn - selv om det måtte være svært, når hun ikke havde et 
navn. Vi satte det nye bådnavn på, hentede den nye logbog og døbte hende Misse III. Vi hældte 
atter XXXXX på, og gav lidt ekstra til guderne. Da dåben var overstået, åbnede vi en ny flaske XXXX 
og skyllede vores egne halse. 

Det er vigtigt, at man giver en flaske til guderne og en flaske til sig selv. Guderne bryder sig ikke 
om, at man er nærig. Husk, at de skal jo beskytte båden og din familie mange år frem. 

 


