
En salmesmuk morgen sidst i august begiver jeg mig fra Aarhus mod Grenaa med tøj og bøger nok til en 
lille uges sjælelig genopladning på Anholt. Mig og de andre, der har valgt at tage afsted nu, på sikker 
afstand af øens turistsæson, skal på en velsignet langsom overfart på omtrent tre timer, før vi er fremme. 
Min plan er derefter ikke rigtig at lave andet end at nyde stilheden, forsøge at suge noget af udkantens 
gemyt til mig og fragte den med tilbage til fastlandet og storbyen.  
   Solen rammer snart zenit, folk henter kolde øl og sodavand fra restauranten op på det åbne dæk, en 
ældre herre taler tålmodigt til sin hund, der prøver at finde sine sø-ben. Mens Djursland bliver til en streg i 
horisonten, dukker havmølleparken op forude, en klynge på 111 vindmøller på betonsøjler midt i 
Kattegat. Det slår mig som et passende møde, før Anholts relative tomhed tager over – sådan som jeg har 
forestillet mig den, selvom jeg aldrig har været der. Jeg regner med at få spulet indersiden af hovedet rent 
for ligegyldige bekymringer og gå ind i efteråret med store vidder og duften af hav i frisk erindring.  
    
Der står en mand i stråhat og khakishorts og griner og vifter med Dannebrog, imens vi lægger til. Jeg 
kender ham ikke, men det er ligesom også mig, han byder velkommen. Jeg lejer en rød cykel med tre gear 
hos Mette-Marie på havnen ligesom alle de andre turister, begynder at cykle østpå, ind i landet ad 
Nordstrandvej med bagage over det hele. En god halv kilometer fremme ligger campingpladsen. Noget af 
vejen tæt på havet er erstattet med grus, efter en oversvømmelse for år tilbage massakrerede et pænt 
stykke af asfalten. Jeg kommer hurtigt til at holde af det skiftende underlag, der udgør en fin overgang 
mellem det oplyste havneområde og det langstrakte mørke hinsides campingpladsen. 
   
Jeg får mig en kort sludder med Jens, der krydser mig af og giver mig nøglerne til min træhytte. Jeg smider 
mine ting, står lidt på terrassen og tager bestik af en campingplads, der vidner om, at højsæsonen er slut. 
Pladsen smyger sig nogle hundrede meter langs Anholts nordside, på min ene side kajen og strandbaren, 
på den anden ligger landet og ørkenen, skjult af perspektiv og fyrretræer, omtrent ti kilometer bakket land 
fyldt med råger og hårdfør bevoksning, som slutter i en spids, der peger østpå over det åbne hav mod 
svenske kyster. 
   Stranden er kun et stenkast fra hytten. Jeg går ned og glor ud over den, står der hvor marehalmen 
ophører og det glitrende, perlemorshvide sand begynder. Stilheden kommer sugende ind over kysten fra 
havet og forsvinder et sted opad mod Nordbjerg og de tilgroede bakker bag mig. Der er plads til meget 
stilhed her. Man kan gå i alle retninger og være alene, hvis man bare går lang tid nok. 
  
Dagen efter møder jeg Else. Hun er 92 og bor i en campingvogn meget tæt på vores hytte. Else cykler 
selv til købmanden hver morgen for at købe det, hun mangler. En af dagene har hun glemt at købe 
Martini og batterier, så det gør jeg for hende. Da jeg kommer tilbage inviterer hun mig indenfor, vi 
snakker om lidt forskelligt, hun laver en dirty martini til mig og fortæller om det store hus hun stadig bor i 
derhjemme. Hun fortæller om sønnen, der gjorde karriere i militæret og som døde af amyotrofisk lateral 
sklerose. Så siger Else på sin egen måde, at det er vildt at overleve sine børn i den her verden, og det tror 
jeg godt jeg kan forstå, selvom jeg ikke engang har børn, og så går jeg ud på den anden side af døren og 
ryger en cigaret. Hun er godt selskab, fordi hun er fuldstændig rolig, hun har ingen hemmeligheder for sig 
selv eller andre, fordi der ikke er nogen tilbage for hende at holde fast i. Det gør det meget let at være 
fremmede. Hvis hun er der igen næste år, vil jeg overveje at sige det til hende.  
 
Jeg bruger en eftermiddag på at gå langs stranden i bare tæer, ud til fyret hvor jeg holder en lang pause og 
spiser min madpakke og ser på sælerne helt ude på spidsen, hvor mennesker slet ikke må gå ud. Jeg 
møder et ægtepar og en lille flok, der har været i vandet. På vej tilbage går jeg igennem ørkenen og 
kommer i karambolage med rågerne. Måske er jeg kommet for tæt på en rede. De følger med lidt af vejen, 
bestemmer sig for, at jeg er ligegyldig, vender om igen. Jeg ser ikke flere mennesker, før jeg er tilbage på 
campingpladsen.     
   Else tilbyder på et tidspunkt vistnok, at jeg kan købe hendes campingvogn. Det er en god idé, selvom 
jeg ikke har råd. Jeg kunne let vænne mig til at bruge min sensommer herovre. Skrue ned for blusset og 
dreje rundt om mig selv, mens verden udenfor drejer sig om alt muligt andet.     
 


