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"VANDET" 

Under vores lille Christianshavner Skrive Café, lørdag den 6. april 2019, blev vi enige om 

at vores skrive hjemmeopgave skulle handle om vandet. 

Vandet i Sejerø Bugten i det lille område, jeg, som barn boltrede mig i. Det stykke jeg 

kaldte for "Vig strand". 

Hertil tog jeg ofte, i de lune sommerdage fra den lille landsby Hønsinge, hvor jeg boede 

fra jeg var omkring 2-3 år gammel, indtil jeg flyttede til København i 1958, tretten, næ-

sten fjorten år gammel. 

Det var, fra jeg havde lært at cykle.  

Så jeg har vel været 4-6 år gammel tænker jeg. Vi var normalt nogle stykker fra Hønsin-

ges store villa kaldet "Fridhem", som samlet cyklede op over møllebarken,  fra dennes 

bund, hvor vi boede, til den første højre-svingende sidevej. Ved at følge den, endte vi i 

et T-kryds og drejede til venstre - kort efter til højre. På et øjeblik, for enden af denne 

vej, stoppede vi og stod af cyklen. 

Vi havde da passeret en del sommerhuse på hver side af den lille asfalterede strandvej. 

Vi skulle lige forbi nogle høje træer, der fungerede, som et slags læhegn mellem som-

merhusområdet og stranden.  

Bag dette, lå den flade og brede strand. Vi havde allerede kontakt med den sandede 

bløde jord. 

Jeg husker tydeligt, den lange gangbro man skulle over for at komme ud til det store 

vand. Dens tværgående stabile brædder med et par centimeter imellem.  

Når man gik over den, kunne man også se "fladvandet" imellem brædderne. Det var en 

meget sikker bro, dog uden gelænder. 

"Fladvandet" var en lille aflang indsø, der strakte sig et godt stykke langs med stranden 

og på det dybeste sted vel max. en halv meter klart stillestående vand. 

For enden af gangbroen, kom man ud på den "rigtige" strandbred. 

Med dets hvide sand - enkelte små sandbanker hist og pist, som vist nok kaldes for 

klitter. 

Disse sandbanker var begroet med grønt strittende let stive sandgræs, der svajede ger-

ne i den milde sommervind.  
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I dens fordybninger, kunne man ligge ugenert og slikke solskin.  

På den flade strandkant dannedes der ofte små vandpytter. Dem kunne vi drenge, un-

der leg, bruge til at grave smalle kanaler i sandet med hænderne, så vandpyttens vand 

blev ledt ud i bugtens  vand. 

Men, det meste af tiden blev brugt til at plaske rundt i det store lune vand.  

Dog kunne den første dukkert føles, som noget man lige skulle have overstået, inden vi 

blev "dus" med vandet - det var noget med temperaturforskelle mellem kroppens og 

vandets. 

Jeg kan huske, at vi ofte kastede med små sten, nogle meter ud i vandet, væk fra 

strandkanten, for derefter at dykke ned og finde den igen, var noget jeg nød meget. Det 

at glide vægtløst igennem det blide og lune vand.  

I starten, inden jeg dykkede, kunne jeg se stenen på bunden igennem det rene og klare 

vand, så var det bare med at finde retningen før dykningen. Senere tog jeg mod til mig 

og dykkede med åbne øjne. Jeg fandt hurtigt ud af, at øjnene uden problemer, godt 

kunne komme i kontakt med saltvandet. Og man kunne tydeligt se alle detaljer. 

Vandet var lunt, solen strålede fra en skyfri blå himmel. 

Dette vandpjaskeri kunne stå på i lang tid ofte i en slags konkurrence med kammerater-

ne. Havde vi været længe i vandet,var det, som om huden begyndte at blive let rynket - 

svagt foldende hud. Så havde man i hvertfald været længe "nok" i vandet. Det rettede 

sig hurtigt til normalt udseende hud efterfølgende. 

Engang imellem fik jeg en smule havvand i munden, som straks blev spyttet ud, man 

kunne tydeligt smage det saltede vand.  

Andre gange kunne der, komme lidt ind i næsen, når man fortidligt trak vejret efter en 

dykketur - det var ubehageligt og blev hurtigt "nyst" ud igen. Men alt dette var bare 

noget der fulgte med, når man som jeg, elskede at være en "vandhund". 

Jeg opdagede, at man også kunne flyde på vandoverfladen, hvis man lå musse stille, 

nærmest ubevægeligt og forinden havde fyldt lungerne godt med luft. Og så bare lade 

vandets små bølger vugge en blidt og den milde strøm føre en lidt væk fra begyndelses 

stedet, alt imens man fortsat holdt lungerne fyldt med luft. Det var en vidunderlig følel-

se, sådan at ligge vægtløst.  

Og bare kigge op i den blå himmel. 
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Men, det var lidt af en balancekunst, for man skulle ikke røre sig ret meget, så endte 

man lodret igen, med bennene solidt plantet på sandbunden og med vandet op til lidt 

over navlen. 

Det var også en kunst, at holde gang i vejrtrækningen og holdesig fortsat flydende.  

Dengang fik man at vide, at man ikke skulle gå i vandet lige efter, at man havde spist. 

Og man skulle iøvrigt også være opmærksom på vindretningen.  

Pålandsvind, der fører bølgerne ind imod stranden kunne godt være farlige. Idet, der 

under vandet kunne dannes en understrøm, som kunne føre en til havs. Og man skulle 

også passe på noget man kaldte for hestehuller, det var store fordybninger i strandbun-

den, hvor man ikke kunne  bunde. De lignede mørke områder på havbunden. 

Nogen gange, under lavvande, kunne der, længere ude i vandet, dannes revler, en slags 

flade lange sandbanker. Herude kunne man gå "tørskoet". Forbi disse, var vandet nor-

malt meget dybere. 

En sjælden gang vovede jeg mig lidt længere ud end, jeg kunne bunde. Så kunne man 

tydeligt mærke vandets opdrift. Samtidigt blev det sværere at se bunden og det havde 

jeg det ikke godt med. Dette, noget mørkere vand, på grund af dybden, kunne jo rum-

me, hvad som helst og i min fantasi, noget nærmest "farligt", i hvertfald utrygt. Så så-

danne oplevelser blev altid af kortere varighed.  

Af og til kunne man nede i vandet, se mindre samlinger af mørke havplanter, tang og 

andet. Dem svømmede jeg altid langt uden om, for tanken om, hvad de kunne gemme 

på, gjorde mig utryg. 

Jo tættere man kom strandkanten føltes vandet også varmere, så her var det også rart 

at opholde sig, ofte flydende, når det var muligt - at vandet var dybt nok. Ligge der, 

længe, stille, roligt og fornemme aktiviteten fra de andre badegæster - ikke en vind 

rørte sig og solen varmede. 

Omsider var det tid til at komme op af vandet - tørre sig med det medbragte frotté 

håndklæde og iføre sig sit normale tøj igen, der havde ligget inde på stranden - synligt 

fra vandet.  

Så gik cykelturen hjemad.  

Dejligt trætte, men med ny energi og en hjemlig fortælling om oplevelserne.  

Det er, hvad jeg forstår ved "vandet".  

John Knudsen, en forårsdag i april 2019 


