Trin 8: Båden skal døbes
Din båd skal have et navn og et hjemsted
et iøjefaldende sted på båden.
Det står i Sølovens paragraf 5. Næste
spørgsmål er derfor hvad man skal kalde
sin båd.
Hjemstedet afgøres jo ganske enkelt af
det sted, hvor du har fået en havneplads.
Der er mange forskellige meninger og
skrøner om navngivning af både.
Ét er søloven, noget andet er, at nogen
mener man påkalder sig guden Neptuns
vrede ved ikke at have noget navn til båden. Mange betragter en båd som et hunkønsvæsen, og derfor har mange både pigenavne.
Der er også mange meninger om at omdøbe en båd når den skifter ejer.
Dåbsritualet
For 1000 år siden var det almindeligt, at
man brugte offerblod ved dåben. Det
kunne være en højt rangerende fange, fx et
familiemedlem fra en velanset familie.
På den måde sikrede man sig, at ånderne
til gengæld for offerets blod sørgede for at
skibet sejlede sikkert over vandene. Som
tiden gik, blev ofringen erstattet af rødvin,
der blev hældt ud over båden.
Men som kristendommen vandt frem,
vendte kirken sig mod dette dåbsritual,
fordi rødvin symboliserede Kristi blod.
Derfor gik man over til at bruge champagne, og det gør man den dag i dag, hvor
du måske har set hvordan store handelsskibe døbes ved at en flaske champagne
knuses mod den nylakerede bådside.
Ofte er det kvindelige familiemedlemmer der døber båden, men mænd kan også
foretage dåbshandlingen.
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Du kan påkalde
dig havgudernes
vrede, hvis du
ikke bruger en
rigtig god champagne til båddåben, så hvorfor
ikke gøre som
James Bond og
bruge en Bollinger, som han her
får serveret om
bord på en lystyacht i filmen The
Living Daylights.

Selve dåbsceremonien kan udføres på
mange måder. Her ser man alle varianter
fra en højtidelig dåb iført blazer og festkjole udført foran en forsamling af udsøgte gæster.
Men det virker lige så godt hvis du fremsiger dåbsritualet alene eller sammen med
din nærmeste.
Teksten der skal fremsiges er noget i retning af: “Jeg navngiver dette skib (bådens
navn), og gid hun må bringe blid bør og
god lykke til alle, som sejler med hende”.
Derpå rystes champagneflasken og indholdet sprøjtes ud over stævnen. Det skal
være en rigtig god champagne, og båden
skal have det hele.
Vil du selv have noget, skal det komme
fra en anden flaske. En af de ting, som vindens og havets guder foragter mest, er
nemlig smålighed.
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Omdåb af en brugt båd
Køber du en brugt båd, er der behov for en
“afdøbningsceremoni”, inden du giver båden det nye navn.
Men først skal alle spor af bådens gamle
navn fjernes. Ikke bare fra selve båden,
men også fra tilbehør som redningskrans,
jolle og årer.
Husk endelig at du ikke må sætte det nye
navn noget som helst sted på båden, før afdøbningsceremonien er vel overstået, så
frister du ikke skæbnen unødigt.
Afdøbningsteksten er noget længere end
dåbsteksten.
Den kan lyde sådan: ”I alles navn, som
har sejlet med dette skib i fortiden, og i alles navn, som skal sejle med dette skib i
fremtiden, påkalder vi jer, vindens og havets guder, og beder om jeres velsignelse.
Vi takker for jeres beskyttelse af denne
båd, og vi takker for at hun altid kom gennem uvejr og fandt sikkert i havn. Vi beder
om at navnet (bådens gamle navn), som
denne båd hidtil har båret, må hvile i fred.
Vi beder om, at I vil anerkende hende med
det nye navn vi herefter vil give hende, og
vi besejler denne pagt med et drikoffer
som havets ritualer påbyder.”
S å lader du proppen springe, ryster flasken og sprøjter indholdet på stævnen.

Hvad kan en båd hedde?
Som sagt opfattes både traditionelt som
hunkønsvæsener og gives derfor kvindenavne som Alice, Alma, Amalie, Amanda,
Amante, Andrea, Anja, Anka, Annika,
Belinda, Bertha, Betty, Camilla og Clara,
for nu at starte i den ende af alfabetet.
Men der er også mange andre muligheder. Mundheld og ordsprog som 7-9-13 er
én mulighed. En anden er historie, sagn,
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Båden er ofte den store kærlighed, derfor
opkaldes hun ofte efter konen, kæresten, datteren eller som her bare fællesbetegnelsen
Honey.

eventyr, myter og guder som kilde til
navne som Amfitrite efter havgudinden, eller Bifrost, efter regnbuen mellem Asgård
og Midgård i den Nordiske mytologi.
Kongelige og kendte kan naturligvis
også bruges, fx Cleopatra efter den ægyptiske dronning, eller Dagmar efter den
danske dronning. Mon ikke vi snart vil se
nogle Mary’er i denne sammenhæng?
Litteratur, film, musik, teater og kunst er
en god inspirationskilde, som fx Alley-cat
efter Bent Fabricius-Bjerres musikstykke,
eller Ambrosius efter den danske forfatter,
Ambrosius Stub.
Mad og drikke er inspiration til vinnavne
som Barbaresco og Cava, eller cocktailnavne som Blue Zen.
Fisk, fugle, dyr og planter har lagt navne
til mange lystbåde, fx Bella Donna efter en
plante, som i det gamle Rom blev brugt af
kvinderne som skønhedsmiddel.
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Kongelige navne er populære. Regina er det
latinske ord for Dronning, her forenet med et
sørøverflag, hvad man så skal lægge i det?

Man er ikke i tvivl om at ejeren af denne båd
betragter det som et privilegium at kunne tage
sig en pause fra hverdagens travle forretningsliv, når han nyder en kort stund om bord
– forretningslivet trækker jo hurtigt igen.

Hvalfisken, Havørnen, Sea gull er andre
navne af samme skuffe.
Hav, himmel, sol, måne og stjerner er en
hyppig inspirationskilde som fx stjernen
Antares, Blå som det blå hav eller den blå
himmel eller bare Bølge.
Nogle vælger at bruge akronymer som
CAN III (Christian og Astrid Nielsen, altså
mandens og konens initialer sat sammen,
og så den båd i rækken familien er nået til)

eller Marianel (efter de tre døtre Marie,
Anna og Eline).
Skulle du ikke falde for nogle af disse
ideer, er der jo endelig muligheden for at
bruge et navn med en mere symbolsk betydning for hvordan du opfatter din båd og
livet om bord på den.
Til denne genre hører fx navne som Time
Out, Total Joy, Total Freedom, Total Power
osv.
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