
Lohals set fra vandet 

 
Vandet trængte igennem tøjet, fødderne prøvede forgæves at nå bunden. Det våde stof klæbede til 

huden, mens redningsvesten løftede hovedet op over vandet. Gud ske lov for den. 

 

-Skal vi prøve på at svømme i land? 

 

Hun kunne ikke svømme. Hun kunne i det hele taget ikke lide vand. 

 

-Vi må prøve at bevæge os, så vi kan holde varmen. 

 

Hun holdt krampagtigt fast i sin taske. Koncentrerede sig om dette ene. Holde fast i tasken. Den var 

tung. Hvad havde hun dog puttet i den? Kjole og sko. Nøgler og pung. Læbestift og børste. Man 

skulle jo se ordentlig ud. 

 

-Vi må foretage os noget.  

 

Tasken. Bare hun ikke gav slip. Hun holdt fast som om det gjaldt hendes liv. Det gjorde det måske 

også. 

 

-De må få øje på os. 

-Hvem? 

-Sejlerne.  

 

Tasken. Hun kunne ikke blive ved med at holde fast. For Fanden. 

 

-Jeg kunne prøve at  nå land. Hente hjælp. 

 

Hun lukkede øjnene og prøvede at forestille sig det. Helt alene. Midt på vandet. Med en tung taske. 

Godt hun havde den. Hun måtte bruge alle sine kræfter på tasken. Der fandtes ikke andet.  

 

-Tror du, du kan holde ud så længe? 

 

Han var allerede på vej væk fra hende og den halvt sunkne båd. Om lidt ville hun ikke længere 

kunne se ham. Hun holdt om tasken med begge hænder, krummede sig sammen om den. Lukkede 

øjnene. 

 

-Det går ikke. Der er for langt. 

 

Hun hørte ham. Langt borte. Hun og tasken var et. Tyngden gav hende kraft, mens den tog hendes 

kræfter. Hun lagde hele sin vilje i det ene. At holde fast. Hun var sin taske. 

 

-Vi må vinke. Ellers kan de ikke se os. 

 

Vinke? Hun forstod ikke, hvad han sagde. Hvordan skulle hun kunne vinke, når hendes hænder var 

bundet sammen med en taske. Sendrægtigt prøvede hun at løfte tasken op ad vandet. Den var endnu 

tungere end før. Hun kunne ikke holde den. Fingrene var følelsesløse og gjorde ikke modstand, da 

tasken gjorde sig fri. Den holdt sig  flydende et øjeblik og sank så langsomt mod bunden. Hendes 

taske. 

 

-Vi må finde på noget. 

-Hva'? 



-Hvis vi ikke finder på noget, dør vi. 

 

Han følte sig fri, da speedbåden gled ud af havnen med kurs mod Lundeborg. Vinden, den smule 

der var, løftede lokker af håret som en hilsen. Havet var gråt og grønt med en hvid, bred skumstribe 

efterladt af den potente motor. Mandfolkebåd. 

 

Det var en usædvanlig flot septemberdag. Solen legede lyspletter på vandet. Millioner af solstjerner 

skar i øjnene. Heldigvis havde han solbriller med. Og diesel. Båden var forsynet med opdrift i 

stævnen, redningsveste, kaffe og småkager samt signalflag. 

Han havde sørget for det hele. 

 

Hvor var det godt, han havde foreslået at hente hende i Lundeborg. Man skulle aldrig lade en 

lejlighed til at sejle gå fra sig. Motorens stemme brølede bestialsk, hestene galopperede mod vest, 

ivrigt og forventningsfuldt.  Bunden af båden huggede hårdt i søen. Han holdt fast i styrepinden og 

nød at være på gyngende grund.  

 

-Det er nødvendigt at sejle. 

 

Han vidste ikke, hvem der havde sagt det, følte bare, at netop sådan var det. 

Alt gled i et. Søen, solen, motoren, bundens dunken, der forplantede sig op gennem benene til 

hjernen. Fuldendt. 

 

En måge skreg. 

 

-Hold mund, dumme fugl! 

 

Det var irriterende som den måge kunne ødelægge øjeblikket. Han hadede måger. Som barn havde 

han skudt efter dem med en salonriffel. Deres hæse råb gik til marven af knoglerne. Flænsede 

nerverne. Som nu denne her. 

 

-Skrub af! 

 

Spottende hang den over båden, dens skrig overdøvede motorlarm og dunk. Solen forsvandt bag en 

florlet sky, lige længe nok til han følte kulden snige sig ind på ham. Han fik gåsehud i nakken. Frøs. 

 

-Jeg skulle have taget en jakke med. 

 

Mågen kiggede hånligt på ham, tabte en klat, der ramte stævnen med et splat og fløj væk. 

Solen kom frem og kulden forsvandt. Men stemningen var ødelagt. 

 

Heldigvis. Der lå Lundeborg med solen i ryggen. Bare få minutter, så var han der. Han gned 

mågeklatten af med havvand. Man kunne ikke sejle med kvinder i en beskidt båd. Farten var sat 

ned, mens han rensede stævnen, men nu gassede han op. Motorens heste fik fornyede kræfter, båden 

stejlede og red mod havnehullet.  

 

Et par fiskere stod og kiggede på forestillingen. Vejrbidte og erfarne. 

-Satans idiot.  

Det var så sandt, som det var sagt. 

 

Dønningerne i havnebassinet fik lystbådene til at duve. Stagene slog mod hinanden med en 

metallisk klirrende lyd, der langsomt tonede ud. Speedbåden var tæmmet og luntede nu roligt ind 

mod broen.  



Han var fremme. 

 

-Fortæl mig noget, jeg ikke ved. 

 

Sølvklokkestemmen blandedes med kvindelatter fra sommerhuset. Pigefrokost kaldte de det. 

 

-Du ved jo alting.  

-Selvfølgelig gør jeg det, men lidt sladder passer godt sammen med rejer. 

 

Latter igen. Septembersolen havde gjort det muligt at spise udendørs med udsigt over vandet. 

Rødkindede og småfjantede sad de sammen, som de havde gjort hvert år siden skoletiden. 

Klassekammerater. Varmen havde tøet dem op og rødvinen løsnet talegaverne og lattermusklerne.  

Langt fra lød de som en flok høns på skovtur.  

I spraglede sommerkjoler sad de rundt om bordet og lignede et maleri af Krøyer. En flok 

sommefugle på udflugt. 

Duften af roser fuldendte billedet. 

 

-Tænk at du gider sejle til Lohals nu. 

-Det gør jeg heller ikke, men vi har aftalt det. 

-Og undvære vores selskab. 

-Det skulle lige være derfor. 

-Kan den overhovedet sejle. 

-Aner det ikke. Har aldrig set den båd. 

-Er han flot? 

-Mmmmmmm! 

-Han er vel gift? 

-Hvad så. Det er jeg da også. 

-Pas på. Man ved aldrig hvad der kan ske! 

-I en speedbåd? Neeej! 

-Vi må hellere følge dig derned og se, du kommer godt afsted. 

-Så skal det være nu. Hvor er min taske? 

-Her! 

 

Leende dansede sommefuglehønsene mod havnen. Sandaler og sportssko knasede i gruset. Kjolerne  

flagrede let og afslørede dele af brunede lår. Det var svært at afgøre, om de synede eller lød mest. 

Opmærksomhed vakte de. Og de duftede godt. Som roserne. 

 

-Er det den? 

-Den ser lidt lille ud. 

-Jeg kan faktisk ikke lide vand. 

-Hvorfor sejler du så? 

-Jeg skal til fest i Lohals. 

-I den plimsoller? 

-Der er ikke ret langt. 

 

Han så dem komme og steg ud af båden.  

-Hej! 

Hun smilede og trådte ned i båden. 

-Uh! Skal den gynge sådan? 

-Kun hvis du står op. 

Hun satte sig. Han rakte hende en redningsvest. 

-Er det nødvendigt. Jeg ser åndssvag ud i sådan en. 



Veninderne havde masser af kommentarer til netop den bemærkning.  

-Så, nu sidder den. 

 

-Så lad os komme afsted. Vi skal nå middagen. De andre venter. 

 

-Hej med jer. Vi ses næste år. 

 

-Hej, vi---- 

 

Lyden druknede i motorens heste, der nu var vækket til live igen og larmende tilkendegav, at de var 

klar. Båden bevægede sig mod øst. Sommerfuglepigerne vinkede og vinkede. Til sidst var de bare 

en lille plet mod solen. Så forsvandt de. 

 

Dunk. Dunk. Båden slog hårdt mod vandets overflade. Skroget rystede og dirrede. Uroen 

forplantede sig til inventaret, der brummede og stampede om kap med bådens dunken og motorens 

larmen. Alt var liv. Søen lyste stadig i solen, der netop nu var i vest og strålede på Lohals med en 

særlig glød. Dette var eventyr. 

 

-Hvornår er vi inde? 

-Ca. et kvarter, hvis vi holder farten. 

Gør vi ikke det? 

-Det kommer an på. Vil du have kaffe? 

-Lige om lidt. 

-OK! 

 

Dunk. Dunk. Som hjerterytmen. Hvide skumstriber mod Lundeborg. Solen blændede mod vest. 

Bedre at kigge mod Lohals, der afslørede  flere intime detaljer for hvert dunk. Tænk at hun havde 

været bange for vand. Det var pragtfuldt.  

 

-Lohals ser godt ud fra vandsiden. 

-Hmm! 

-Kan båden ikke sejle hurtigere? 

-Tør du? 

-Selvfølgelig gør jeg det. 

 

Stemmens sølvklokker ringlede varmt og glad. Han tog fat i gashåndtaget. Nu skulle det blive sjovt. 

Dunk. Dunk. Dunkedunkedunkdunk---- BRAG! 

 

-Hvad var det? 

-Skroget.  

-Måske skulle vi sætte farten ned! 

-Hvis du synes. 

 

Dunkene fandt den gamle rytme, men noget var anderledes. En kulde sneg sig ind på hende. Hun 

kunne virkelig ikke fordrage vand. Bare de snart var inde. 

 

-Du? 

-Ja?! 

-Der er vand i båden. 

-Vand?! 

-Ja, se selv. 

 



Båden tog vand ind. Ingen tvivl om det. Han bøjede sig ned og så en åbning i skroget. Farten havde 

slået hul på speedbåden. En kæmperevne hvorfra vandet fossede ind. Han tog en spand og begyndte 

at øse. Forgæves. Der var alt for meget vand. Et helt bælt. 

 

-Den synker. 

-Jeg standser motoren. 

-Det er for sent. 

 

Båden var bordfyldt i løbet af få minutter. Så sank agterenden. Stævnen var fyldt med opdrift og 

holdt sig oven vande. De prøvede at holde fast til den, men opnåede kun at skubbe den under vand. 

Vandet trængte igennem tøjet fødderne forsøgte forgæves at nå bunden. Det våde stof klæbede til 

huden, mens redningsvesten løftede  hovedet op over vandet. Gud ske lov for den. 

 

-Skal vi prøve på at svømme i land? 

 

Han vidste, de måtte bevare roen. Prøve at tænke konstruktivt. Hvordan Fanden kunne det ske? 

Hvorfor skulle han absolut speede op, når han vidste, skroget havde et svagt punkt? En stor idiot var 

han. 

 

-Vi må prøve at bevæge os, så vi kan holde varmen. 

 

Vandet var egentlig ikke så koldt, men der kunne gå et stykke tid inden de blev fundet. Heldigvis 

var der masser sejlskibe på vandet. De måtte da for Fanden få øje på dem. 

 

-Vi må foretage os noget. 

 

Hun så slet ikke ud til at høre efter. 

 

-De må få øje på os. 

-Hvem? 

-Sejlerne. 

 

Det kunne tage tid, vidste han. Og solen ville forsvinde i løbet af et par timer. Hvor langt mon der 

var til Lohals? Han var god til at svømme, men redningsvesten hæmmede hans bevægelser. Og 

hvad med strømmen? 

 

-Jeg kunne prøve at nå land. Hente hjælp. 

 

Han var nødt til at prøve. Kunne ikke ligge der og ingenting foretage sig. Hvis han koncentrerede 

sig om at svømme, glemte han den tåbelige og farlige situation, de var i. Nåede han Lohals, kunne 

han slå alarm, så de ville sejle ud og finde hende. 

 

-Tror du, du kan holde ud så længe? 

 

Han havde taget sin beslutning. Hellere dø i forsøget end at ligge her uden at foretage sig noget som 

helst. 

 

Det var hårdere, end han havde forestillet sig. Redningsvestens kanter skar i huden og gjorde 

svømmetagene klodsede og ineffektive. Efter noget, der forekom ham som en evighed, var Lohals 

ikke rykket en smule nærmere. Båden derimod var ved at forsvinde. Om lidt ville han ikke kunne 

finde tilbage til den igen.  

-Det går ikke. Der er for langt. 



Svømmeturen tilbage havde tappet ham for kræfter. Han prøvede at ligge stille i vandet, følge 

bølgernes bevægelser. Op, ned. Op, ned. Duvende, søvndyssende. Dødsensfarlige. Rundt omkring  

dem hvide sejl. Bare alt for langt borte til, at de kunne ses. 

 

-Vi må vinke. Ellers kan de ikke se os. 

 

Hun svarede ikke. Tankerne myldrede kaotisk mellem hinanden. Skulle hun dø nu? Drukne? 

 

-Nu må du tage dig sammen. 

Hun vågnede fra sin drømmelignende tilstand. 

-Slår du? 

-Undskyld, men jeg var nødt til det. Det er farligt at falde i søvn. 

-Jeg sov ikke! 

 

Han begyndte at tale politik, vidste hun var politisk aktiv. Snart havde de en rasende diskussion 

gående. Det lunede et stykke tid. Også mentalt. Men kulden sejrede. Hun begyndte at ryste. 

 

-Vi må lægge os helt tæt sammen for at holde varmen. 

 

Hun tøvede. Kendte ham jo egentlig ikke. 

 

-Jeg lægger mig bag dig og holder om dig.  

 

Minutter blev til timer. De lå tæt sammen og talte lavmælt om alt, de kunne finde på. Ting, der 

betød noget, latterlige småting, sang en sang, spillede Skibet er ladet med. Mere intimt end de 

nogensinde havde været. To små mennesker  i havfrueland. 

De talte om alt undtagen vand og død. De  to ting var de i til halsen. 

 

Senere var det det, de huskede. Nærheden, samtalen på liv og død. Skæbnefællesskabet. 

Senere holdt de fest hele natten. Fortalte igen og igen, hvad der var sket. Dansede og drak rødvin. 

Senere fik livet ny betydning. Små irriterende dagligdags problemer regnedes ikke længere. 

Horisonten var blevet udvidet derude. De handlede mere varsomt. 

 

Men det var senere. 

 

Efter at sejlerne på en sejlbåd opdagede dem og bragte dem ind til havnen i Lohals.  

 

Meget senere. 
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