
 

 

 

Sebbes stråkøl 

2015-09-06 

Under søsætningen i foråret blev Sebbes stråkøl desværre lidt maltrakteret. 

Et stykke på et par meter knækkede af midtskibs, og det gav en del bøvl med 

at få hende sat i vandet. Nu nærmer sig tiden hun skal op igen, så det er let at 

forudse hvad der kommer til at ske. Desuden skulle vi gerne ud at sejle med 

Sebbe den kommende 

weekend, og med et 

stykke stråkøl der 

hænger og dingler 

under skibet er 

vendinger ikke det 

nemmeste at lave. 

Derfor havde Benny og 

jeg besluttet os for at 

nu skulle den væk. Den 

eneste lille krølle med 

sådan en stråkøl er at 

den jo i sagens natur er 

under skibet, og når 

skibet er i vandet, ja så 

er der kun én vej vist 

for at fjerne den – og 

det er at komme ned i 

vandet og komme i 

gang! 

Bevæbnet med koben, 

hammer og mejsel gik 

vi i gang med at få den væk. Benny sørgede for at tage landtjansen mens jeg 

tog 
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vandtjansen. Heldigvis var kølen kun sømmet fast, så koben og mejsel kunne 

gøre rigtig, rigtig meget. Det meste at stråkølen blev fjernet; der er et par 

meter tilbage forskibs, men resten er væk. 

Hele operationen tog godt et par timer; dog skulle det gøres i flere etaper hvor 

et par pauser blev brugt på at kravle på land og ind i bilen med varmen på 

max. Vandet var en 15-16 grader, og uden våddragt var det ikke just nogen 

fornøjelse, men til sidst havde det båret frugt, og stråkølen lå nu inden i skibet 

i stedet for udenpå.  

 

Herefter tog jeg hjem for at få varmen, alt i mens Benny fik efterset snorene til 

åretollerne på Ottar, og var så venlig at tage lidt forsyninger med fra Hertug 

Burger til fælles fortæring over en kop cola. 

Så nu skulle Sebbe være klar til weekendens sejlads og optagning om godt to 

uger! 

 

Skibslagshilsener, 

Allan Jensen 

 


