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Kølen som en stabiliserende kraft, tænker man måske ikke så ofte over.  

Bengt Lagerkvist gør.  

Han ser en sammenhæng mellem en bådkøl og dagligt liv blandt mennesker.  

 

 
 

En sejlbåd er en vidunderlig ting. Den kan 

drives i høj fart kun med vindens hjælp, med 

bølge brus og blafrende sejl. Og den kan sejle 

helt lydløst, selv om det går meget langsom-

mere.  

Den har plads til et helt liv om bord, selv om 

pladsen er minimal. Alle faciliteter er korrekt 

fremstillet, alle tovender, blokke og løst grej 

har sin særlige opgave og ofte en mærkelig 

benævnelse. Ord som skot, fender, dørk, tofte 

eller gaj er kendte for sejleren, men hører ikke 

til hverdagens sprogbrug. 

Intet er overflødigt. Alt dette gør indtryk på 

en tilfældig besøgende ombord, som ikke kan 

sejle. Men én ting behøver den tilfældige gæst 

ikke at forstå eller spekulere på.  

Sejlbåden kan ikke vælte. Jo mere den kræn-

ger for vinden, jo stærkere bliver de opretten-

de kræfter. Samtidig mindskes vindens kraft, 

når sejlene lægger sig ned. Den, der giver ef-

ter får færre tæsk. Men den stabiliserende 

kraft kommer fra kølen. Den får større og 

større betydning, jo mere båden presses ned. 

Det forekommer ikke kun i glimt i hårdt vejr 

og store bølger. Men den er der som en garan-

ti for sejlbådens unikke egenskab ikke at kun-

ne kæntre. Og det har fået anerkendelse i dag-

lig tale i sætningen "holde sig på ret køl".  

I mit arbejde i Bosnien, mødte jeg en profes-

sor i psykiatri, der fungerer som køl i vores 

bistandsarbejde. Han syner ikke af så meget, 

men arbejder i det stille. Uden hans stabilise-

rende kraft, havde vi aldrig nået så langt, som 

vi har.  

Især hvis det begynder at blæse, d.v.s. når der 

stilles spørgsmål om vort arbejde, viser han 

sin kraft og støtter vores indsats. Forudsæt-

ningen er naturligvis, at vi har lyttet til hans 

hensigter og konstruktive idéer, hvilket har 

været let for os. Der er mange mennesker, der 

kan fungere som køl for os i livet. De hjælper 

os med at holde os oprejste uden at de syner 

af meget i de daglige gøremål. Det gælder ba-

re om at finde disse stabiliserende køle og sto-

le på deres stærke kræfter.  

Så bliver vores sejltur en smule nemmere.  


