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Indvielsen af Slivsø 2004

I forbindelse med den officielle åbning af Slivsø 
d. 23. juni (Sankt Hans) var skibslaget inviteret 
til at deltage. Slivsø er en sø, der ligger ved 
Hoptrup.
I 50’erne blev søen pumpet tør og jorden 
anvendt til landbrugsjord. Den er på 160 ha 
og er nu reetableret. Amtet ville helst have 
haft Sebbe op at sejle i søen, men med den 
forholdsvis lave vandstand og maset med at få 
skibet derop og hjem igen, blev vi enige med 
dem om at tage Ottar med i stedet.
Onsdag morgen kom der en lastvogn med kran 
og hejste Ottar op på ladet af en vogn. Vi havde
i forvejen afrigget, så det var hurtigt overstået. 
Et skibslagsmedlem fulgte skibet for at sikre, 
at det ikke led overlast under transport og 
søsætning.
Planen var, at vi skulle ro amtsborgmesteren 
(Karl Holst) ind til broen ved festpladsen, hvor 
han skulle holde tale - forud herfor skulle vi lave 
en generalprøve, men da vi mødte op, havde 
amtsborgmesteren skiftet mening og ”turde” 
ikke sejle. Vi skulle i stedet komme sejlende ind, 
når han holdt båltalen kl. 22.00. Vejret havde 
hele dagen været blæsende med masser af 
regn, men kl. 16.15 klarede det pludselig op, der 
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kom så sandelig også sol. Vi sejlede nu nogle 
ture med Ottar og det var jo lidt spøjst at være 
det første skib, der sejlede her i 50 år. 

Ingen sag at få Ottar op med det rette grej.

Placeret og godt fortøjet - klar til afgang.
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Ude i søen var der en ”vej”, hvor sivtoppe 
markerede, hvor den havde gået - her pløjede 
vi igennem gang på gang. Hen ad aftenen gik vi 
i land ved en parkeringsplads og tændte op i en 
medbragt grill - herligt. Præcis kl 22.00 gled vi 
ind til havnen i en let vind, for fulde sejl, greb 
årerne og roede de sidste par meter ind til 
broen. Men amtsborgmesteren havde snydt os - 
han startede talen 10 min. for tidligt - det havde 
vi ikke fået noget at vide om, så vi holdt aftalen 
til punkt og prikke.
Så skulle de tre Sankt Hansbål tændes - et med 
katapult og ildkugle, de to andre af bueskyt-
ter med ildpile. De skød og de skød, flot så det 
ud, men der var mange fejlskud og de skud der 
ramte prellede uheldigvis af. Efter mange forsøg 
gav begge hold op og en mand i gummibukser 
(waders) blev sendt ud for at få gang i bålene.
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Ved 23-tiden forlod vi pladsen og trillede 
hjemover. Næste morgen kl. 08.00 stillede to 
skibslagsmedlemmer ved Slivsø. Ottar blev 
atter hejst op, stillet på anhængeren og kørt 
tilbage til Augustenborg. Atter engang fik vi 
markeret skibslaget og Augustenborg, samtidig 
med at vi fik sejlet.
Steen Weile

Ottar trykket op på stranden i den lavvandede sø.
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