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Marginalia…

I anledning af Vand & Jords 30 års jubilæum udsender vi denne e-bog som er nr. 2 i vores nye digitale 

serie som udgives i anledning af jubilæet. Den samler en række alternative artikler af Aquamontanus, 

som har været bragt i tidsskriftet gennem årene. Artiklerne er redigeret af Bent Lauge Madsen som var 

med til at stifte Vand & Miljø (som senere skiftede navn til Vand & Jord). Lauge var med i redaktørtrium-

viratet fra starten i 1984.

På side 5 i første nummer fra april 1984 stod i Introduktionen til Vand & Miljø blandt andet: Det kan 

ikke undgås at nogle artikler vil være mere tekniske end andre, med det er redaktionens mål, at alle 

læsere af bladet vil have interesse i hvert fald i en del af indholdet – men ikke nødvendigvis det hele i 

hvert nummer.

Lauge har gennem årene bidraget til denne målsætning. 

Redaktionen og redaktionskomiteens mange medlemmer har sørget for at tidskriftet har haft en blan-

ding af almindeligt faglige artikler og mere muntert vinklede artikler. De har været leveret af en række 

freelance forfattere, hvoraf Aquamontanus er en af dem. Jeg vil derfor på denne plads takke både Aqua-

montanus, P.E.Dant, T.Amsvin, Vandkvinden, Salpeter, Frederikke baronesse von Dant, samt de øvrige 

ildsjæle (eller måske snarere vandsjæle) som har sikret tidsskriftets artikeldiversitet.

Mogens Henze, redaktør
Oktober 2014 

Gedden repræsenterer det der kendetegner en god Vand & Jord artikel: Et rask bid, en god 
kødfuld krop og som afslutning et rask slag med halen.
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Den fluviale opvarmning

Jeg har fået en temperaturlogger. Den 
skal måle temperaturen i kælderen un-
der den gamle skoles spaltegulv, hvor 

skoledrengene rystede komøget af træskoene 
før de blev stillet på træskohylden. Nu samler 
vinflasker støv her, og en af mine selvskabte 
pligter er at kontrollere at kvaliteten er i or-
den, herunder temperaturen. 

Men loggeren er også nyttig når jeg vil følge 
”the spring-rise” i forårets små bække. Mens 
slørvingerne banker morsesignaler i takt med 
at temperaturen i bækken stiger dukker erin-
dringer frem fra min temperatur-fortid i 
vandløbene. 

Den startede nok da jeg barfodet vadede i 
bækken og kunne mærke ørrederne inde un-
der brinken. Ofte slap de væk inden jeg kunne 
få dem op på bredden. Men en dreng, som 
min mor hårdnakket stadig hævder jeg ikke 
burde have leget med, lærte mig at stikke en 
gaffel i dem. Selv de store ål kunne vi gafle. 
Og vi solgte dem til de tyske soldater. Min far 
blev meget vred.. Med nød og næppe slap jeg 
gennem retsopgøret. 

Jeg lærte at det er vigtigt at en god ørred-
bæk har underskårne brinker. Og så lærte jeg 
at bækken er ”varm” om vinteren og ”kold” 
om sommeren. Den iagttagelse gjorde mig 
mål(e)bevidst da jeg senere gik mere systema-
tisk i gang med at kigge på vandløb. Et termo-
meter var fast inventar i den kasse med 
opodeldokglas (se et meget gammelt leksi-
kon), sæbeopløsning (til at måle hårdhed), 
pincet, en flaske til gratis kærnemælk fra me-
jerierne, og andre ting og sager på cyklens 
bagagebærer. Op fra kassen stak et stort glas-
rør med en stor rød gummiballon, som jeg 
brugte når jeg skulle suge smådyr op fra foto-
bakken. Den fik folk på Lilleå-ruten, hvor jeg 
efterhånden blev en fast gæst, til at tro jeg var 
inseminør, dvs. en der sørgede for at køer og 
grise, og i ny og næ en bondepige, blev pas-
sende befrugtet. 

Nu kan jeg jo bare lægge en logger ud og 
hente data hjem. Men ingen trinde bondepi-
ger synes åbenbart at loggeren ser interessant 
ud. Jeg føler med Tummelumsen, da han 
havde fået den fædrene gård tilbage.  Så var 
det sjovere med kolde vinterdøgn ved Kvit-
bæk: Et underlag af grangrene, et bål, et væk-
keur, et termometer. Fuldmåne og ugler. Sten 
i bålet, som successivt i løbet af natten, blev 
pakket i sækkelærred og varmede fødderne. 
Døgnkurverne fik punkt hver halve time. Ude 

ved Granslev å havde nogle af dem timelange 
spring der vidner om andre fristelser end at gå 
ned i den kolde å i vårnatten. Det kunne nok 
med Guds hjælp ”midles” (som de klippede 
får) uden væsentlige data gik tabt for menne-
skeheden.

Jeg lærte at finde en genvej: Jeg kunne måle 
en måneds middeltemperatur med en disacca-
rid-opløsning der skiftede til monosaccarider 
efter en eksponentiel temperatur-påvirkning. 
Monosaccariderne ”inverterede” polariseret 
lys som kunne måles i et polarimeter. Så var 
resten lidt regnearbejde -uden regnemaskine - 
men jeg måtte skifte Erlangs logaritmetabeller 
ud med Voelmy`s ”Fünfstellige Logarithmen.” 
Ii gult shirting bind. Bogen er stadig dejlig at 
blade i. Ikke mindst fordi logaritmerne faktisk 
blev opfundet af en bondedreng i min nuvæ-
rende naboby, Lomborg: Christian Sørensen 
(1562 – 1647). Han blev Tycho Brahes regne-
mester og brugte sine ” prosthaphaeresis” 
(nej, det var ikke det Tycho Brahe døde af) til 
at beregne sfæriske trekanter. Han blev senere 
matematikprofessor i København, skiftede 
navn til C. Longomontanus, latin for Lomborg, 
og var i øvrigt overbevist om at han havde løst 
cirklens kvadratur og at Lomborg, nå nej, Jor-
den, var verdens centrum.

Jeg var på sporet af at sommerens døgnam-
plituder steg gennem Gudenåen til en vis 
grænse, og så faldt de igen. Det passede fint 
med teoretiske overvejelser om større vand-
masser. Men data er ikke at foragte.  De kom 
da min kære professor Berg lånte mig et par 
termografer: Blækpenne tegnede ugekurver 
på tromler. Gennem uhåndterlige, 3 meter 
lange, stive metalrør kom tryksignalerne fra 
kviksølvføleren op til pennen. Hvilken fryd at 

komme til Åbro ved Langå efter en uge med 
kontinental tropikluft. Jeg nåede at se at fakta 
stemte overens med mine anelser. Kurverne 
var dæmpede i forhold til opstrøms måling-
er ne. Og måske kunne jeg få en ekstra uges 
data, så jeg skiftede papir på tromlen, mens 
nysgerrige kvier så på: En af dem var så inter-
esseret at den med sin lange tunge snuppede 
mit værdifulde ark og løb af sted med mig 
hængende i halen. Jeg blev slæbt gennem siv 
og mudder, mens kvien med fryd spiste mine 
data. Et par lystfiskere glemte helt fiskeriet. 
Godt de ikke havde mobiltelefoner med ka-
me ra. Ikke engang et spark kunne jeg over-
komme at give den bagefter. 

Næste uge var ”Du danske sommer, jeg el-
sker dig” med maritim polarluft. Det blev 
enden på mit store fluviale temperaturprojekt.  
Men minderne har man da lov at ha.

Aquamontanus

Tegningen er fra Science 2010, vol.327, side 1026. (Gengivet med venlig tilladelse fra 
AAAS og Peter Hoey).



e-bog nr. 2 • oktober 2014 • 5

Det kan Francis Bacon lære os noget 
om. I 1620 skrev han i sin Novum 
Organum: ”Natu ra enim non imper-

atur.” Hvad enten vi monterer en hollandais-
esovs eller en gydebanke er Bacons ord stadig 
gyldige. ” Vil du bestemme over naturen må 
du adlyde dens love”.

Kunsten er at kende lovene, der skal ad-
lydes. Hollandaise–sovse er, ligesom mayon-
naise, emulsioner. Heri svæver fedtpartikler 
stabilt som bittesmå dråber i væsken. Den er 
ulige mere velsmagende end stivelses -sovse, 
hvor stivelsesmolekyler, når de bliver tilpas 
varmet op i vand, ruller sig ud og bliver til et 
netværk, der laver vandet til en klæbrig masse, 
som, især hvis der er persille eller kulør i, er 
meget værdsat i brede kredse, hvor det er vel-
egnet til at gøre folk endnu bredere. Ulempen 
ved emulsionerne er at det er en svær kunst at 
lave dem. Og som om det ikke er nok kræver 
det også mange kræfter: Der skal piskes med 
håndkraft ,meget længe, i et bestemt mønster 
og med en eftertænksom mine, som man kan 
se på de få der kan det der. 

Vand og Miljø`s gamle æ`kok o`æ`van` 
slap tilsyneladende let om ved at lave et par 
emulsionsvarianter, som han kaldte majonæse 
og hollandæse, men holdt kunsten lidt for sig 
selv. I festligt lag røbede han dog en dag majo-
næsen: De pasteuriserede æggeblommer skal 
ud af køleskabet og stå et par timer ved siden 
af olieflasken: Så, når de har nøjagtig samme 
temperatur, piskes olie langsomt i blom-
merne. Håndkraft, forstås. Med hvidløg bliver 
det til æoli så tyk som smør. Hver gang! 

Jeg prøvede at læse mig frem til kunsten at 
lave hollandaise: Den er at bekæmpe væsker-
nes overfladespænding, der vil minimere de-
res overflade, dvs. til at samle sig. Derfor kan 
olien og vandet ikke landes, med mindre man 
pisker meget ihærdigt, så, av min arm, olien 
splittes i bittesmå dråber. Og når man hviler 
armen samler dråberne sig igen, men mindre 
man tæmmer de kræfter, der får dem til at 
samle sig: Det er her æggeblommerne kom-
mer ind: Forenklet sagt lægger de en ring af 
negative ladninger omkring de bittesmå olie-
dråber, så de nu frastøder hinanden. Sennep 
kan det samme, og sådanne stoffer kaldes 
emulgatorer. Der skal være emulsion nok til at 
der er rum mellem dråberne, så de kan fra-
støde hinanden. Fedtdråberne må helst ikke 
fylde meget over 60% af det totale volumen.

Skilt emulsion har fostret en del videnskab. 

Jeg erindrer fra min ungdom på Odense Uni-
versitet nogle kolleger, der fik en artikel 
optaget i Nature (1977, side 572): ”The resur-
rection of Coagulated Sauce Bernaise”. Gen-
opstandelsen skete med brintioner og piske-
ris. Det foregik efter sigende i god stemning 
nogle ski-vinterdage i Schweitz.

Odense - genopstandelsen har ikke kunnet 
holde for en eftertids granskning. Ligesom 
gangen på vandet fra det nye testamente har 
den været vanskelig at reproducere , og det er 
næppe kommet bag på Odense-gruppen. Ef-
ter velunderrettet kilde var deres artikel først 
blevet afvist fra Journal of irreproducible re-
sults, før de sendte den til Nature. Andre fak-
torer end brintioner er mere afgørende: Arm-
kræfterne og temperaturen. 

Nå, det meste kan vi glemme. På sine gamle 
dage fortalte æ`kok o`æ`van`mig sin me-
tode. Lad hollandæsen lave sig selv i et vand-
bad. Bland dig så lidt som muligt. Brug tiden 
på at se betydningsfuld ud på en eller anden, 
anden måde. Man skal respektere tempera-
turen, ikke meget over 6o o. Odense-brintion-
erne tillader den lidt højere. Vigtig er de rette 
indbyrdes proportioner, altså emulgator nok. 
Læg fx 150 g smør, 150 ml piskefløde, 4 pa-
steuriserede æggeblommer (2 bægre), og saft 
fra en halv citron (skal det være bernæse, så 
estragoneddike i stedet for citronsaft) i en høj 
skål. Lad så skålen passe sig selv i et simrende 
vandbad en lille times tid. Skal det for omgi-
velserne se ud som avanceret kokkekunst, så 
rør en gang i mellem, men endelig kun med 
noget af træ.

Denne evolution ligner erfaringerne med 
vandløbsrestaurering. Da vi startede for et 

kvart århundrede år siden var det en stor in-
geniørkunst. Men kunne ikke erstatte et styrt 
med et stryg uden beregninger, finit differens 
analyser, tegninger, projekteringer og byg ge-
møder. Nu er det åmandshåndværk der klares 
på en formiddag. Gydebanker blev målt og 
vej et og lagt ud i matematiske mønstre. Stryg 
og høller blev omhyggelig placeret de rigtige 
steder i de genslyngede åer. Indtil vi opda-
ge de at det skulle åen nok selv bestemme. 
Dens kræfter om vinteren, sammen med de 
gydende ørreder, flytter om på materialerne, 
graver høllerne og lægger strygene som det 
passer med åens natur. Det handler, ligesom 
ved hollandæsen, at arbejde med, og ikke 
imod naturens orden.

Min gode canadiske ven, Bob Newbury, 
som også har håndelag i køkkenet, har sam-
menfattet kunsten i at restaurere vandløb 
således: ” The real art of stream restoration is 
to mimic the geometry of the stream. But 
some mystery still remains”.

Der er også nogen mystik tilbage ved hol-
landaise-sovsen: Hvorfor kan det gå galt hvis 
man rører i den med metal, men ikke med 
træ? Og endnu mere mystik: Jeg har fået en 
skilt sovs til at genopstå ved at lægge en is-
klump i. Har vi her nøglen til reversibel ægge-
koagulation? Mine overvejelser ligger hos Na-
ture, og jeg venter hver dag på redaktionens 
accept.

Aquamontanus

Hvad har hollandaisesovs fælles med restaurering af vandløb?
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Lugten fra svinestalde er ikke kun noget 
der er kommet i post-Auken æraen. I 
1976 klagede beboere på Samsø over 

en udvidelse af svineproduktion, der ikke 
opfyldte miljøreglementet. Men på Samsø var 
en kommunal ingeniør, der var god til at for-
tolke reglerne og tilpasse dem lokale forhold. 
Det kan man læse i Århus Stiftstidende 16. 
november 1976: – Kommuneingeniør P. 
Givskov, Samsø, som har udfærdiget svaret 
til beboer ne, siger, at grunden til at svinestal-
den ikke opfylder miljølovens bestemmelser 
er, at ”Her på Samsø snakker vi sammen. 
Jeg har personligt besøgt den nyoprettede svi-
nestald i Kolby, og pigerne på kommunekon-
toret kunne ikke lugte noget usædvanligt, da 
jeg kom tilbage. Så helt galt kan det vist ikke 
være”. 

  Hermed vil jeg ikke antyde at han måske 
ikke brugte rexona til hverdag. Han bliver bak-
ket op af svinestaldens ejer, gdr. Berthelsen, 
der mener at ”klageskriftet er iværksat af 
Københavnere og turister, der hellere skulle 
blive hjemme i deres egne byer hvis ikke de 
kan tåle lugten”.

 ”Synes du at det er rigtigt at svineslagteri-
ets direktør, P.E. Petersen, som kommunal-
politiker skal tage stilling til klager over lugt 
og fluer fra din svinestald” spørger journalis-
ten. ”Ja, det er helt i orden, for jeg er sikker 
på at Petersen står på landmændenes side”.

  Og det var den gang landbrugskonsu-
lenterne kunne give de bekymrede miljøfana-
tikere besked. Som da en skole i Boestofte 
indførte miljølære, og inviterede den lokale 
konsulent til at give sin mening om en forfat-
terens nys udkomne lærebog: ”Man skal ikke 
tage så tungt på følgerne af landbrugets gift-
stoffer. Han havde givet sine grise foder hvor 
kviksølvbejdset korn var blandet i. Og svi-
ne ne døde da ikke af det,” (Politiken 11. 
marts 1970). 

  Ja, det er meget længe siden, og i dag er 
der en helt anden holdning i de små landkom-
muner. Som fx i Vinderup, hvor borgmesteren 
ikke kan se at landbrugets overproduktion af 
svin er et problem man skal tage sig af (Radio 
MidtVest 27. okt 04). Der spores dog en ny 
erkendelse, som udtrykt af en af lovbryderne, 
formanden for Mariager og omegns landbofor-
enings bestyrelse, Søren Schnack (Jyllands-
posten 12 dec 1998): ”Indtil nu har det været 

bredt accepteret (at bryde loven). Men nu 
kan det ikke længere lade sig gøre, når der 
er kommet focus på det.”

  Men vi må dog ikke glemme, at landbruget 
bidrager med skattekroner. Som den store 
svineproducent (14.000 svin pr år), Lohman 
Poulsen i Føllenslev udtrykte det (Politiken 21 
dec 1997 : ” Jeg har aldrig rigtig betalt skat, 
men i foråret 1996 kunne jeg se at nu gik den 
ikke længere. Nu skulle jeg til at betale skat. 
Så købte jeg en vindmølle til tre millioner og 
så kunne jeg afskrive en million det første år

Aquamontanus
.

Fra miljøhistoriens skatkammer
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Entomologer er folk der fx kan have 
flu er i hovedet. Blandt dette sære 
folkefærd er der nogen der er mere 

sære end andre, og derfor ofte udsat for fler-
tallets undren. Flertallet spidder de små dyr 
på nåle, hvoraf nogle er så små at de hedder 
minut hien nåle. Eller noget i den retning. An-
dre er til alkohol. Mindretallet kan lide at se 
på hvordan dyrene opfører sig, og et endnu 
mindre tal laver eksperimenter med dem og 
måler hvad de er lavet af.

Det var i hvert tilfælde i gamle dage ikke 
altid velset. Jeg fik deres syn på den slags uno-
der at mærke engang, jeg viste den slags bio-
loger hvordan jeg kunne beregne hvor mange 
Joule der var i nogle sjældne insekter. En ikke 
ubetydelig del af den danske population af in-
sekterne blev brændt af i et bombekalorime-
ter. Det er et apparat af tykt rustfrit stål, der 
bogstavelig talt ligner en ananas-håndgranat, 
dog uden ananasmønster. Sjældenhederne 
blev lukket inde i apparatet, der så blev fyldt 
med ilt, og en gnist fik dyrene til at eksplo-
dere. Efter kremeringen var der ikke meget 
tilbage at spidde på nåle, men apparatet var 
blevet lidt, men måleligt varmere. Og mens 
verden blev beriget med dette interessante 
tal, rystede entomologerne på hovedet, nogle 
illusioner fattigere.

Sådanne og mange andre apparater var no-
get man måtte lave selv. Dog ikke bombekalo-
rimeteret, her måtte en professionel håndvær-
ker til. For den så ikke kun ud som en 
hånd granat, den var en potentiel håndgranat. 
Andet kunne man lave selv. Kunsten var at op-
finde det rette instrument. Som den legenda-
riske biolog, Tetens (Nielsen), der studerede, 
hvornår om aftenen de forskellige dansemyg 
sværmede. Kl 21.00 var det den ene art der 
dansede, kl 21.45 en anden art og sådan skift-
ede efterhånden som det blev mørkt. Det som 
interesserede entomologen var hvordan myg-
gene kendte klokken. Det var sikkert noget 
med lysstyrken. Med nutidens elektronik ville 
det være en smal sag at måle selv de sidste 
Einstein. Og ganske vist var der et fint apparat 
til sådan noge hos fysikerne på Københavns 
universitet, men dels var der ikke stikkontak-
ter ude i mosen, dels var det ikke beregnet at 
låne ud til myggeforskere.

Nu var Tetens overordentlig belæst. Selv 
koranens skriftsteder kendte han. I Sura 2, 
vers 187 er noget om at de forskellige bønner 

skal forkyndes fra kirketårnet, eller hvad det 
nu hedder i den del af verden, på ganske be-
stemte tider af aftenen. Lige så regelmæssigt 
som skiftet i myggenes dans. For at holde 
rede på tidspunktet lærte præsten (eller hvad 
han nu kaldes) af Sura 2 at han skulle have et 
farverigt udvalg af broderegarn med i tårnet. 
Når han ikke længere kunne skelne mellem 
grøn og blå, så var det tid til vers 8. Når han 
ikke kunne skelne mellem grøn og sort var 
det vers 7, gul og rød vers 5, og sort og hvid 
det sidste vers. Jamen, tænkte tetens, her var 
jo lysmåleren til de små nuancer i lysstyrker, 
som en sixtomat ikke kunne klare. 8 forskel-
lige kombinationer af koranens farvede tråde 
blev limet på et stykke pap, og så besøgte Te-
tens Fysisk Institut på H.C. Ørstedinstituttet 
og kalibrerede broderiet med deres fine in-
strument. På mit eksemplar af apparatet er tal-
lene for længst blegnede, men jeg husker da 
at der ved sort/hvid stod 0,001 lux, eller var 
det 0,01? 

En anden biolog fra dengang fandt datalog-
gerens forgænger i en gammel radio. Hans vi-
den om elektronik stammede fra, at han med 
sin radio var med første engelske invasions-
bølge i Normandiet. ”Dataloggeren” var et lille 
glassrør med lidt kviksølv. Det blev af strøm-
men trukket, molekyle for molekyle, gennem 
glasrøret. Når den nåede den anden ende var 
fabriksgarantien udløbet. En loddekolbe og en 
termistor, så var kviksølvrøret forvandlet til et 
termometer der målte graddage. 

I dag kan man købe udstyr til at måle alt 
med den detaljeringsgrad og den nøjagtighed 
og med så mange datapunkter man ønsker. 
Med små sensorer og dataloggere kan vand-
strømmene omkring vandløbets puder af 
vand stjerne klarlægges i detaljer langt ud over 
hvad vi i fortiden kunne måle med et præser-
va tiv. Hvadfornoget? Jo, et meget lille præserv-
ativ blev sat på et lille rør der på en behændig 
måde blev anbragt i så og så mange sekunder 

ved vandstjernen. Så blev det opsamlede vand 
hældt i et måleglas, og så blev det regnet om 
til strømhastighed. Det sværeste var at for-
kla re barberen (her blev præservativer købt 
den gang) hvorfor det skulle være det mindste 
præservativ han havde. Detaljerne i strømmen 
omkring vandplanterne var færre end nu, men 
tilstrækkelige til at beskrive vandstjernens be-
tydning som økologisk entreprenør. Den er i 
åmandssproget en ”levende sten” med stærk 
strøm på siderne og læ bagved. Den viden kan 
åmændene bruge til at modellere bækken 
med når de skærer grøden, hvis de da ikke 
bare bruger deres intuition. 

For nogle vintre siden, kravlede jeg, Aqua-
montanus, et par gange om måneden rundt i 
nogle små bjergbække i det jyske søhøjland 
for at kortlægge, hvordan små slørvingelarver 
flyttede sig ned gennem bækkene. Så er det 
interessant at få at vide om der har været 
stør re eller mindre stormfloder siden det sid-
ste besøg. Når man ikke har 20 elektroniske 
vandstandsmålere må mindre gøre det. Glas-
tuber bundet med nogle centimeters afstande 
til en pind i bækken. Regnen holdes ude med 
et lille tag. Så fortæller de fyldte glas hvor højt 
vandet har nået op. Man kan også se om van-
det synker. Så skal der bare være nogle tuber, 
fyldt med vand, med åbningen nedad (Torri-
cellis forsøg). De tømte tuber viser hvor lavt 
vandet har stået. 

Jo, biologi er håndværk. Som min lærer, 
professor Berg sagde. ”Man kan ikke leve i et 
laboratorium uden trykluft og en skruestik.” 
Vistnok citat fra hans lærer, August Krogh.”

Aquamontanus

Entomologens fredagsbøn. 



8 • Vand & Jord • 30 års jubilæum

Vandløb kan inspirere til stridigheder, 
og vandløb kan inspirere til poesi. 
Shakespeare har kombineret dem i en 

scene fra Henrik IV, hvor Hotspur beklager sig 
til Glendover over at floden tager hans land:

Hedspore:  
Se hvordan floden slår en bue her
Og skærer mig en stor halvmåne ud
En mægtig skive af mit bedste land

Det sted vil jeg have strømmen dæmmet op
Og her skal den blanke, sølvgrå Trent gå 

lige i sin nye rende
Og ikke sno sig med så lang en bugtning 

Glendover: Ikke sno sig?
Jo den skal

I ser den gør det

Så poetisk kan den kendsgerning siges, at 
vandløb flytter skel, og at vandløb ikke vil løbe 
lige ud. Det er både en naturlov og en juridisk 
lov, og det kan undre at den ikke er med i 
vandløbsloven, al den stund den støttes af en 
højesteretsdom.

Der var ikke meget Shakespeare over land-
brugsminister Peter Larsens tale da han frem-
lagde den forrige vandløbslov 1968: ”Vi må 
sørge for at oprense og regulere vore vand-
løb, så forureningen hurtigst muligt kan 
komme til havs.” Poesien forsvandt også i den 
regulerede bæk. Her kunne den med knust 
hjerte ikke længere finde trøst. Reguleringen 
havde taget strømmen og stenene. Froudes 
tal kunne ikke længere sætte musik til Jeppe 
Åkjærs bæk:

Her kommer de og titter ned
Hver som fik sorg i kjærlighed

Og bækken ingen hindrer.
Om yngling eller pigelil,

De lytter tænksomt til dit spil
Og græder hjertetungt dertil

Og synes, at det lindrer.

Før reguleringerne var det ikke kun bæk-
ken der var musik i. Også åens omgivelserne 
sang med. Over engene trommede bekka si-
nen og over heden trommede hedeskratten. 
Bryodema tuberculatus hedder den på latin 
og ”hieskrat” på jysk. Den er nu en meget 
sjælden græshoppe, der ”skratter” voldsomt 
mens den flyver. At ikke alle syntes om dens 
musik i ådalen, fandt Dalgas ud af ved et mø-
de i Skals kro 1875: Han ville have bønderne 
til at plante skov, men Jens Krænsen ville hel-

lere have Dalgas til at regulere Skals å: ”Det 
var møj mier vær”. Det var Dalgas nu ikke 
meget for, for sådan noget beskæftigede 
Hede selskabet sig ikke med. Men Jens Kræn-
sen blev ved, og han mente det kunne finan-
sieres ved at han betalte 500 daler. Så kunne 
hans nabo Laust Østergaard nok betale 1000 
daler.

Sådan noget siger man ikke ustraffet, og 
slet ikke når man som Jens Krænsen ikke var 
barnefødt på egnen. Barnefødt her var deri-
mod naboen Laust Østergaard, og han fandt 
det værste skældsord han kendte: ”Så`n en 
hieskrat ska nok te aa gjør sæ bemærket, 
hva`!” Det endte med at Dalgas gik ådalen 
igennem. Nogle år senere var åen reguleret.
(Kilde: Hedeselskabets tidsskrift 1938 s. 49). 

Vandsynsmanden fra Popgaard er måske in-
spireret af Shakespeare da han sendte denne 
besked til de grundejere, der endnu ikke 
havde vedligeholdt deres vandløb: 

Løbe seddel
Til de grundeiere, der endnu ikke har 

renset alle deres vandløb:
Alle bække, store, små

Pænt for grøde renses må
Også vil jeg jer erindre

Dæmning ej må vandet hindre
Der er alvor med i spil
Hvo sit bæk ej rense vil

I de første fire dage
Imod følgerne skal tage.

Popgaard d. 10 juli 1911,Andreas M. Jensen, 
Vandsynsmand

Omsendes uden ophold.

Dengang var det lodsejernes opgave selv at 
vedligeholde vandløbene. Og at det ikke altid 
blev overdrevet viser løbesedlen. Det var den 
tids skånsomme grødeskæring. Men nogle var 
nidkære, og det var ikke velset af dem der 
hentede lidt ekstra til husholdningen fra åen. 
Der levnedes ikke standplads til fiskene. 
Således står der i Ferskvandsfiskeribladet 1907 
(s. 318): ”Jeg bilder mig ind, efter mine Iagt-
tagelser, at der hist og her godt kan tåles en 
vis Plantemængde uden at skade strøm-
forholdene.” 

100 år senere meddeler Eyvind Wesselbo at 
han er uenig: ”Miljødebatten kører på 
følelser, ikke på fakta, og det ser jo roman-

tisk ud at der stikker en hel masse vækster op 
ved et vandløb. Men faktisk er det ikke til 
gavn for miljøet. Grøden suger ilten ud af 
vandet, så flora og fisk dør. Så det er et latter-
ligt argument at den forringede 
grødeskæring sker af hensyn til miljøet.” Det 
er ganske vist, thi det står i Landbrugsavisen 
25 marts 2006. 

Ja, man skal høre meget før man falder i 
vandet. Som denne her om bræmmerne, der 
også kunne give problemer i gamle dage. I et 
brev til Hr. Holting, Langå fiskeklub, dateret 
1938, der er sendt ”med megen agtelse” fra 
foreningen af lodsejerne ved Lilleåen. Fore-
ningen har fra flere medlemmer” fået besvæ-
ringer over at Brinken langs Aaen gang på 
gang trædes ned. I den anledning skal vi an-
mode Dem om at der indføres en 
Vægtgræn se for Deres Klubs Medlemmer. 
Man har tænkt sig højest 80 kg. I modsat fald 
må Kontraktforholdet desværre anses for at 
være i Fare”. Kilde: Ferskvandsfiskeribladet 
nov. 2006).

Aquamontanus

Hieskratten og overvægtige lystfiskere. 
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Lidt begreb om størrelsesordener fik 
jeg af min regnelærer Froberg på Fin-
sensgade skole i Århus. En negl er en 

centimeter, og det sorte på neglen må ikke 
være mere end en millimeter: 10 gange min-
dre. Det lærte jeg barnebarnet Marc på en 
grønlandsk fjeldtur forgangne efterår. Jo, han 
lærte da lidt om proportioner. En rar nabo 
viste ham en gang et vættelys fra sin samling 
af forsteninger: ”Den her er 60 millioner år 
gammel.” Marcs logiske slutning : ”Jeg bliver 
snart 4 år.” Men det med neglen åbnede hans 
øjne for størrelsesordener. De store lærte han 
lidt om, da han kiggede på  Sirius på sin 9 års 
fødselsdag og så det lys den sendte ud, da han 
blev født.

Det var nok Vilhjelm, min sjove og inspire-
rende regne- og dansklærer i realskolen, der 
rigtig lærte mig at tænke over størrelsesor-
dener ved både tal og menneskesjæle. For at 
tjene til sin rigt facetterede tilværelse måtte 
han have nogle bijobs m.v. Et bijob var at være 
lærer på handelsskolen og teknisk skole. 
”M.v”. gav ham senere et par ophold i spjæl-
det. Det lader vi ligge, men om handels-elev-
erne kunne han underholde i lange baner. De 
havde ikke sorte negle, og måske derfor 
hav de de ikke sans for størrelsesordener. En 
præsterede dette regnestykke: ”En frakke ko-
ster i indkøbspris 50 kr. Fragt og ekspedition 
50 kr. Og fortjeneste 100 %. Hvad er salg-
sprisen: Den blev 2 kr.” Det er jo sådan set 
rigtigt, for nul er jo, sommetider, ingenting. 
Vilhjelm lærte os at lægge lidt sund skepsis 
ind i resultaterne: For at udbygge pædago-
gikken tog vi på ekskursion til stationsbyens 
forretninger for at spørge efter frakker til 2 kr. 
Det syntes de ikke var spor morsomt, og det 
var heller ikke ment sådan.

Vilhjelm lærte os en masse andet end det 
der stod i de kanoniserede bøger. Han læste 
Hamsuns ”Sult” for os, og vi grinede om kap 
med ham når Pontoppidans vilde isbjørne-
præst holdt sine ikke særlig kristelige præ di-
kener. Lige indtil den langlemmede Hanne 
skulle sige fra sin førstelærerfader, at det var 
ikke med i pensum! Næppe før i verdenshisto-
rien er en bog klappet i med sådant brag, og 
så fik vi ellers Grundtvig og Guldhorn. Som Is-
bjørnens menighed fik vi de tyranner, som 
før stelærerens datter fortjente.

Også regnestokken lærte han os at kende, 
selv om den ikke hørte til pensum. Det hand-

lede om eftertænksomhed og skepsis. Han 
brugte den på teknisk skole. Her var, i mod-
sætning til handelsskolen, kontant afregning, 
hvis der var slinger i størrelsesordenerne. Tog 
en smedelærling fejl, måtte han møde næste 
gang med to stykker bøjet fladjern med et nul 
til forskel i hver dimension. Efter sigende var 
der en ”wall of fame” med sådanne vinkler 
men de forsvandt vist med Vilhjelm. Regne-
stok ken brugte han for at lære os at tænke 
over facit: Kan cirkelarealet passe? Til stor for-
trydelse for vores euklidiske matematiklærer 
troede Vilhjelm vistnok på ”cirklens kva dra-
tur”: Lav et kvadrat af diameteren, og er det tal 
bare lidt, men ikke meget, større end cirkelar-
ealet, så er det nok rigtigt. Havde vi haft lom-
meregnere med de mange decimaler ville han 
have lært os om ”betydende cifre”: Dem vi 
kan måle og den vi kan skønne. Resten væk.

  Som en af de få overlevende fra den yngre 
regnestok-alder husker jeg denne sunde 
hjernegymnastik så meget, at regnestokken 
følger mig på kedelige flyrejser, hvor andre 
leger med Sudoku eller lægger kabaler på 
smartphonen. Jeg bruger regnestokken også, 
når jeg på stranden fortæller børnebørn og an-
dre der orker at høre på hvor langt ude (km) 
på havet et skib begynder at forsvinder under 
kimingen: 3,85 gange kvadratroden af øjen-
højde over havet (m). En af fordelene er at 
regnestokken ikke tager skade af skumsprøjt. 
Og så er den, ligesom Aquamontanus en se-
vær dighed på alder med gravhøjene ved 
Ramme dige og de tyske bunkers. 

Om regnestokken skrives der digte. Knud 
Sørensen, vores fornemste beskriver af de 
skæbner der ligger i ruinerne efter udviklin-
gen i landdistrikterne, har også skrevet reg-
nestokkens mindeskrift. Han har som landin-
spektør været med til at forandre landkortet 
på Mors, og hans anfægtelser har han ind-
følende skrevet om. 

Regnestokken
var ikke bare et redskab
til beregning
men var i sin tilnærmede
nøjagtighed
en udfordring til ingeniørens
sunde og menneskelige
tvivl
Ethvert facit 
blev mødt med spørgsmålet:
”Har dette sandsynlighedens præg 

Er dette
i overensstemmelse
med fornuft og erfaring?”
Og sommetider
gled den sunde tvivl
på et kommas placering
Over i spørgsmålet:
”Er dette resultat
et ønskeligt
resultat?”

Da regnestokken 
blev erstattet af
elektronikken
blev det tilnærmede
erstattet
af det ubetvivlelige
blev den forsigtige bedømmelse
erstattet af begejstringen
for det uoverskueligt mulige,
da regnestokken
blev erstattet af trykknapper
blev den kritiske holdning
til automatisk accept
Først af tallet
Så af det teknisk mulige
som udtryk for et politisk
mål

Det er tvivlen
jeg efterlyser
med disse mindeord
over regnestokken, 
det er tvivlen
jeg gerne så indbygget
i ethvert kredsløb,
det er den menneskelige fornuft
jeg gerne vil have til
at placere ethvert komma.
Og det er fremtiden
jeg tænker på

(Gengivet med venlig tilladelse af Knud Sø-
rensen)

Aquamontanus

Her hviler regnestokken. Færdig med den.
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Madpapir og æggeskaller, pynter ej i 
skovens haller,” var et fyndord, der 
stod der i min gamle læsebog, så 

gammel at den også havde gotiske bogstaver. 
Nu har naturkampen et n andet fyndord, der 
måske ender i læsebogen: ”Ikke en fugl, ikke 
en fisk, ikke en frø har taget skade.”

Men madpapiret og øldåserne er stadig et 
stort emne. Hvert forår går Danmarks natur-
venner og landbrugets formand under stor 
ståhej ud og rydder op i vejgrøfterne. Og 
skam få den der tænker ilde herom. En gam-
mel redaktør har sagt sin mening herom i det 
stadig overlevende Ferskvandsfiskeriblad 1937 
(s.171): ”Den meddelelse, der forleden gik 
gennem pressen, om læreren, der måtte op 
med 10 kr i bøde, fordi hans klasse havde 
ladet madpapiret flyde efter frokosthvilet, 
glædede alle venner af dansk natur. Nu var 
man altså kommet så vidt at det skal være 
alvor med at behandle naturen ordentligt. 
Og så går man videre til den næste opgave 
efter at kampen med frokostpapirets hen-
slæn gen ved strand og skov nu er sat i sy-
stem. Dette næste må være at stoppe den tilt-
agende forurening af åer og søer. Tiden har 
længe været inde til det.” 

Tiderne er forandrede. Dengang var forure-
ningen var både synlig og kunne lugtes. I et 
bedaget nummer af Vand & Miljøhar jeg for-
talt om fiskeribiologen Otterstrøms beretning 
fra Viborg Søndersø 1926: Forureningsindika-
torerne var ”visse gummivarer, såkaldte fran-
ske artikler, der oftest vil indeholde luft og 
derfor ligesom propper flyde i overfladen.” Så 
meget gang var der i kærlighedslivet i Viborg 
at artiklerne lå som bræmmer ved søbredden 
og endog på landevejen. ”Det virker ikke pyn-
teligt, og det er næppe heller forsvarligt over 
for ungdommen at man garnerer søen med 
det menneskelige seksuallivs affald.”

En halv snes år før havde en anden fiskeri-
biolog, Løfting, beskrevet den sørgelige til-
stand i Viborg Søndersø for byrådets søudvalg, 
v. formanden bagermester Christensen. Rådet 
fandt ud af, at byens kloaknet skulle anlægges 
således at ”Byens spildevand og de menne ske-
lige fækalier kan føres til et rensningsanlæg og 
derfra – indtil videre – føres ud på dybt vand i 
søen.” Det med ”rensningsanlægget”, var 
åbenbart efter 10 år endnu ikke blevet til no-
get. I hvert tilfælde spørger Fiskeriforeningen 
gennem Viborg Stifts Folkeblad 29/VIII 1924: 

”Hvorfor kom rensebrønden ikke?” Så vidt de 
gotiske bogstaver kan tydes var svaret noget i 
retning af, at ”ikke en fugl, ikke en frø, ikke 
en fisk havde taget skade. Derfor”.  Avisen har 
spurgt Stadsingeniøren, Kaptein Poulsen, der 
straks siger: ”De kan berolige fiskeriforenin-
gen med, at fiskene ikke tager nogen skade af 
kloakudløbet; tværtimod kunne det jo 
tænkes, at de bliver lidt federe.” Avisen: ”De 
mener altså at ordningen er tilfredsstil-
len de?” Kapteinen: ”Fuldt ud! Den er ligefrem 
ideel.” Avisen: ”Jamen, har der ikke været 
tale om oprettelse af en rensebrønd?” Kap-
teinen: ”Jo, tale om det, men heller ikke 
mere.”

En sådan var for det første meget dyr, også i 
drift, thi den skal renses meget hyppigt. Det 
ville også medføre en frygtelig stank. Stadsin-
geniøren i Viborg mente, som vel de fleste af 
slagsen, at søen kunne klare problemerne ved 
selvrensning. ”Det ferske vand virker oplø-
sen de på kloakvandet”. Og han henviser til 
Berlins spildevand der føres ud i Spree: ”En 
fjerdingvej ude er vandet ganske klart. De 
mikrober, der er i vandet, opæder kloakvan-
dets udtømmelser.”  Selvom der er forskel på, 
hvordan søer og vandløb reagerer på 
spildevand, så er der jo noget om snakken. 
Men begrænsningen havde man allerede set i 
de elendige forhold i de nordsjællandske søer, 
som ferskvandsbiologen Wesenberg- Lund 
havde advaret om, bl.a. i Berlingske Tidende 
lørdag aften 26. april, også i 1924. 

Blandt Otterstrøms mange bedrifter var, at 

han utrætteligt prøvede at fortælle Stadsinge-
niørerne om nogle biologiske kendsgernin-
ger. Således skrev han i deres medlemsblad i 
1930 om selvrensningens muligheder og især 
begrænsninger: Man fik sendt spildevandet til 
naboerne længere nede af vandløbet, der 
”derved fik den fulde fornøjelse af forurenin-
gen.” Men man skal jo også se på de lyse sider. 
Således kan man i ”Håndbog for den danske 
landmand”, 1908, læse om fornøjelsen: 
Lykkelig er den landmand, der har enge ved 
en å, som kommer fra en by. Thi dette gød-
ningsholdige vand er særlig værdifuldt til eng-
vanding.

Men når det nu skulle være, fortsatte Otter-
strøm, så var det vigtigt at vurdere vandløbets 
og søens evne til at omsætte spildevandet. Det 
var således vigtigt at ”recipienten” at sige for-
beredt på spildevandet. Det skulle have mi-
kro ber der kunne omsætte spildevandet, kort 
sagt det skulle være noget forurenet. 

Nogle tog ved lære, og bl.a. Høvelte ka-
ser ne byggede et renseanlæg. Men også det 
skal forberedes, fastslog Otterstrøm:  ”Tager 
jeg ikke fejl må også kunstige renseanlæg 
have en passende startningstid, før de kom-
mer op på fuld ydehøjde. Jeg har hørt at en 
underofficer sendes ud til Høveltelejren i 14 
dage, før den belægges med soldater. Hans 
opgave skal være at starte rensningsan-
lægget.”

 Giv agt. Der skydes i lejren.
Aquamontanus

Giv agt: Der skydes i lejren.
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Det var en af de der dejlige, tidlige for-
sommermorgener. Herovre i fjordens 
og havets lys. Min ligeledes dejlige 

rødtop var tidligt oppe og fristede med jazz 
og brunch i landsdelens hovedstad en time 
væk. Men udsigten til efterfølgende uendelige 
besøg i antikbutikker var en god modgift. Så 
det endte med et kompromis: Jeg blev sat af 
med gummistøvler midtvejs i en naturaliseret 
grusgrav. Her hærder jeg børnebørn med den 
traditionelle overnatning under åben him-
mel første weekend før fuldmåne i marts. Nu 
skulle der rigtig ses på livet i dammene.

Som gammel ekspeditionsmand havde jeg 
kasser med udstyr klar, både til plan A og plan 
B og mere til. Det var plan B. Der var noget in-
teressant med nogle smådyr, lavspindere, der 
lever inde i de gamle tagrør, og som ikke 
rigtig var på plads. En gammel studiekamme-
rat, der vidste alt om lavspindere fra hele ver-
den, havde fundet noget mystisk i den første 
jeg havde fundet. Så jeg havde gode grunde til 
at besøge grusgraven.

Plan B og jeg selv blev læsset af. Der var no-
get der ikke plejede at være der: Nogle heste 
og en indhegning, men det havde nok en 
forklaring jeg dog ikke blev distraheret af. 
Snart var der bål og røg og kokkaffe, og så gik 
jeg, iført pandelup, i gang med at skære gamle 
tagrør igennem på langs ned i en af dammene. 
Når de så bliver nulret kommer de små dyr 
frem. På et tidspunkt begyndte ung kvinde-
hvin at blande sig i fuglekoret, men det var nu 
ikke usædvanligt at folk gik morgentur her-
ude. Så var det snart tid til gang stereolup og 
kok-kaffe ved Skov- og naturstyrelsens bord. 

Så var det altså jeg ikke rigtig vidste om jeg 
var i drømmeland eller hvor. For da jeg så op 
fra mikroskopet stod der en ret ung pige i ret 
gennemsigtig natkjole og ridestøvler og en 
skål mysli og spurgte om jeg havde noget 
imod hun satte sig ved bordet. Det skal nok 
føjes til at det var det eneste bord i grus-
graven.

Vi vekslede så informationer om, hvad vi 
hver især lavede den morgen i grusgraven, og 
så var både hestene og kvindehvinene på 
plads. Den ene unge, gennemsigtige ridepige 
efter den anden, fire i alt, kom til morgenbor-
det. De havde sovet oppe i pladsens shelter. 
Nå, lavspinderne frister, og snart er jeg i gang 
med at nulre gamle, tørre tagrør.

Men prøvelserne er ikke forbi. En af pi-
gerne finder mig i rørskoven og spørger om 

jeg har en tægetang. En tægetang? Ja, der sid-
der en tæge på en af veninderne. Der er noget 
der hedder overspringshandlinger, prokrasti-
nation. I det tilfælde var det: Nå du mener Ixo-
des, altså skovflåt. Og det er lavspindere, ikke 
flåter jeg er på jagt efter. I plan B var der om 
ikke en tægetang, så fine pincetter, og sådan 
en måtte de da gerne låne. Om jeg kunne 
hjælpe med at se på det, spurgte pigen for-
sigtig?

Og der sad offeret. Rent objektivt set et 
pragteksemplar af, hvad vorherre kan skabe 
når han er i det gode lune. Og flåten havde 
søgt op til, nå jah--.Jeg prøvede at instruere, 
sådan rent teoretisk. Og lidt praktisk med 
hvor spidsen på pincetten var osv. Men ingen 
turde styre pincetten så højt oppe på indersi-
den af femora. Så det så truende ud for min 
nærmeste fremtid.

Nå, advarede jeg, men der skal også nulres 
for at få flåten frem. Jamen, det gjorde skam 
ikke noget, smilede skovflåtens bærer. Så var 
der ingen vej uden om: For at lave nøjagtigt 
arbejde, og for at demonstrere at jeg ikke 
agte de at se på andet end flåten, tog jeg pan-
deluppen på. Den unge skønhed lagde sig op 
på bordet. Efter at set mig om for at sikre, at 
der ikke kom nye tilskuere, som måske ville 
se på hvad der nu var gang i, nulrede jeg det 

mest nødvendige, og ej ret meget mere. Og så 
et beslutsomt angreb. Så sad kalorius, hvor 
den skulle, med hele den intakte snabel, altså 
skovflåtens, i spidsen af pincetten.

Så blev byttet præsenteret i stereoluppen: 
Av hvor fucking klam, sagde pigen, jeg havde 
opereret. Håber det var flåten hun mente. 
Løgn og latin? Nix, og en af pigerne video-
filmede det. Håber ikke den er kommet på 
You Tube: En gammel tosse, bevæbnet med 
pandelup, med næsen mellem en ung piges 
lår, uanset om det var en anstændig aktivitet. 
Men det lignede jo unægtelig en gammel gris 
på afveje.

Så fandt jeg, lidt rundtosset, tilbage til de 
gamle, tørre tagrørsstængler. Det var ligesom 
ikke det samme at nulre dem, mens ridepi-
gernes ungpige-hvins forsvandt i horizonten.

Jeg har endnu ikke fundet de lavspindere, 
der skulle gemme sig derinde i gamle tagrør. 
Og der har heller ikke siden være piger i grus-
graven i tynde natkjoler og med skovflåter, en 
biolog kunne fjerne. Men man ved jo aldrig. 
Den lavspinder er vel en messe værd. Lykken 
står den tapre bi.

Aquamontanus

Af en gammel biologs lidelser
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Da en af mine venner, jæger og fisker 
af guds nåde, flyttede til det jyske 
søhøjland, kunne han ikke sove om 

natten. Selv om han hverken var overtroisk el-
ler ret meget til det alternative snakkede han 
med ”en klog mand”, som havde sin praksis 
der på egnen. Han kunne snakke folk fra de 
fleste dårlig domme.

Æ `kloog mand kunne også finde vand. 
Han kunne mærke at der var et ”vandkryds” i 
jorden lige under hvor sengen stod. Sengen 
blev flyttet og siden har min ven sovet godt 
igennem. Han blev kun forstyrret, hvis jagt-
hunden prøvede at sove hvor vandkrydset var. 

Se, det er jo en gang overtroisk vrøvl, der 
ikke hører hjemme i et strengt fagligt tidsskrift 
som Vand & Jord. Jeg var da også i mange år 
meget skeptisk mht. vandkryds og kloge 
mænd og koner. Men jeg kom i tanker om 
vandkrydset da jeg i sidste nummer læste om 
den helikopter, der flyver rundt med en stor 
rammeantenne for at finde vand. Sådan en, 
monteret på en tysk Dornier, så jeg nogle 
gan ge i 1944 flyve lavt hen over min hjemegn. 
Det var nok ikke vand den ledte efter, snarere 
en radiosender i nabolaget, der sendte pejle-
signaler til himlens flyvende fæstninger på vej 
til Tyskland.

Nu er det jo ikke sådan hver mands sag at få 
fat i en helikopter med rammeantenne for at 
finde vand og vandkryds, men det er heller 
ikke nødvendigt. For nogle år siden blev jeg 
kureret for min skepsis over vandkryds. En 
forårsdag, hvor jeg så efter slørvinger ved 
Stor åen, kom jeg i snak med en klog, gammel 
bondemand. Han var ved at grave nogle huller 
i engen for at rense et dræn. Et drænkort 
havde han ikke, men han havde to stykker 
ståltråd, bøjet i en ret vinkel med en kort og 
en lang arm. Så gik han tværs over engen med 
mig skeptisk i hælene. De korte arme blev 
holdt løst i hænderne, så de lange arme, der 
pegede fremad, kunne svinge frit som to kom-
pasnåle.

Det er vel ikke svært at regne ud hvad der 
skete: Pludselig slog de to arme ud til hver sin 
side. Så gravede han ned, og her var et vand-
fyldt drænrør. Da jeg tøvede lidt med at sige 
”Det var da som bare—” fik jeg ståltrådene i 
hænderne. Så var det min tur til at gå over en-
gen med ham i hælene. Og pludselig slog de 
ud til siderne et sted, hvor det viste sig, at der 
løb en rørlagt bæk. Ståltråden kan åbenbart, i 
de rette hænder, som helikopterens antenne 

vise hvor der er vand.
Nu skal der nok være nogle vandmænd der 

siger som atomfysikeren Pauli ophidset sagde 
om en kollegas teori: ”Det er ikke korrekt. Ja, 
det er ikke engang forkert.” Og det er der no-
get om. Jeg har siden hen gået mange ture i 
ådale og fundet rørlagte små og store bække. 
Jeg har underholdt børn og børnebørn, ven-
ner og bekendte, lægfolk og fagfolk til med to 
stykker bøjet ståltråd at finde vandrør på min 
gårdsplads og finde en rørlagt bæk på engen 
foran huset. Et gentaget mønster er, at alle er 
skeptiske, mildt sagt. Ja, nogen, heriblandt 
min kone, nægter simpelthen at tage ståltrå-
den i hænderne. Men mere end halvdelen, 55 
%, der går til sagen med åbent sind, kan finde 
vand på denne måde, hvad enten de vil tro på 
det eller ej. Der er åbenbart forskel på folk. 
Noget med genetik? Tjah, mine børn kan 
finde vand, et par svigersønner kan ikke, de 
fleste børnebørn kan. Mine søgninger på 
genet i det utallige Science-artikler, der skri-
ves om det menneskelige genom, har ikke af-
sløret det, men det må vel komme en dag. El-
lers er ideen hermed givet videre.

Men der er endnu mere mystik: En som-
merdag havde jeg besøg af et professionelt 
vand-par, den ene en agtet redaktør af Vand & 
Jord. Til nogen undren blandt kirkegængerne, 

der just forlod kirken, gik hun rundt på gårds-
pladsen med bøjet ståltråd: Og præcis over 
hvor et vandrør lå, slog ståltrådene ud til hver 
sin side. Og så bøjede min kone sig. Hun ville 
ikke stå tilbage for redaktøren, og desuden 
var kirkegængerne væk. Så jeg noget jeg aldrig 
har set hos hende før: På alle normale, vand-
følsomme mennesker slår de to arme ud til 
hver sin side. Men da min kone gik over vand-
røret slog de modsat: Højre arm til venstre, 
venstre arm til højre. Forklaring? Ja, min kone 
er venstrehåndet. Blandt de mange unikke 
kunster, hun mestrer, er fx at hun kan op-
træ de med at skrive med blyant i begge 
hænder på én gang og spejlvendt og i hver sin 
retning. Det må vist være noget med hjernens 
”wiring”.

Var det ikke fordi en af redaktørerne har set 
det, ville jeg aldrig turde skrive om det. Nu er 
der kun tilbage at sige: Bøj to stykker tykt stål-
tråd og gak hen og gør ligeså.

Ja, hvad er det Hamlet siger: Der er mere 
mellem himmel og jord, Horatio, end der er 
de fleste andre steder,”eller noget i den ret-
ning. 

Aquamontanus

Mellem himmel og jord. 
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Mylius Erichsen er mest kendt fra sin 
ulyksalige Grønlandsrejse. Men har 
han også rejst den jyske hede, som 

dengang fyldte en ret så stor del af Jylland, 
på kryds og tværs. Derom har han berettet 
over mere end 500 sider i bogen: ”Den jydske 
hede. Før og nu” (Gyldendal 1903). Her hans 
egne oplevelser og andres beretninger. Som 
da Dalgas og en ledsager kom til en gård, hvor 
de spiste til aften. Ved slutningen af måltidet 
kommer konen ind og spørger, om de nu øn-
skede te eller kaffe. Ja, de ville helst have te. 
Men så sagde konen: ”Nej, da vil Å råde jer til 
at ta’ kaffe, for vi har nys haft fårevask og van-
det derfra er rendt i brønden og har grumset 
det, så ska’ A være ærlig, kan det ett smages 
så godt i æ kaffe som i æ te.” Til konens sorg 
svarede imidlertid Dalgas, at han så troede de 
ingen af delene ville have – og hvor meget 
konen end pressede, derved blev det.

Sådan var brøndene mange steder på lan-
det, ikke kun på Dalgas tiden. Brønden var 
ofte på gårdspladsen, tæt ved møddingen. 
Væggen var sat med mursten, og der var ikke 
altid mørtel imellem. Som et forsøg på at 
skabe bedre hygiejniske forhold, lavede Dansk 
Ingeniørforening vejledning, efter litteraturlis-
ten at dømme midt i fyrrerne, i øvrigt med en 
morsom illustration af Ib Andersen. Her lades 
ingen uklarhed ude når man skal forstå, hvad 
der løber hvorfra i brønden. Og Landbrugsrå-
det, eller hvad det nu hed dengang, betalte 
Filmmanden Theodor Christensen for at lave 
en film om emnet. Den skulle vises ude i for-
samlingshusene for at få bønderne på bedre 
tanker. Det den viste var så rystende, at land-
brugsrådet forlangte, at den blev destrueret. 
Bogbrændingerne var jo ikke fjern fortid den 
gang. Dog har det vist sig, at Theodor Chris-
tensen i al hemmelighed havde gemt en kopi.

Men nogle steder var der en fin vandforsy-
ning på landet. Endda rindende. Det kom fra 
en ”vandvædder.” Navnet kommer sikkert fra 
det engelske ”hydraulic ram” Det er noget 
med at skubbe eller støde. Har man en gang 
fået et stød af en vred vædder, så ved man. at 
det er noget med kræfter i. Stødhævert, kal-
des maskinen også.

Det kræver kun, at man først kan få noget 
vand til at løbe nedad. Så kan man med van-
dets egne kræfter sende noget af vandet opad.

Princippet i den løftemekanisme er det 
samme, som får et vandrør til at banke, når 
man meget hurtigt lukker for vandstrømmen. 

Der er inerti i det strømmende vand, og den 
hurtige opbremsning giver et stød, der endog 
kan få vandrøret til at revne. Ja, sådan, fra øde-
lagte vandrør i Versailles springvand, kom 
ideen til vandvædderen, siges der.

Da de to brødre Joseph og Pierre Montgolf-
ier i 1783 havde opfundet og prøvefløjet deres 
varmluftballon, søgte de, som rigmandsbørn 
har for vane, efter andet at få tiden til at gå 
med. Noget meget anderledes: fra ild til vand. 
Mens Pierre var mest til blæk og papir, så var 
Joseph mest til gevind. Det var ham, der i 
1796 fik patent på at få vand til at løbe opad. 
Den opfindelse gav store dele af Europa en 
moderne vandforsyning de næste 150 år, især 
i landdistrikterne. Men kun hvor der var bak-
ker: for det starter med, at vandet skal løbe 
lidt nedad.

Hjertet i Montgolfiers maskine er to ven-
tiler, hjerteklapper. Den ene (V1)) sidder for 
enden af et rør som vandet fra en bæk eller 
kilde lidt oppe på bakken løber ned igennem. 
Vandet løber ud og væk når ventilen holdes 
åben af fjederen F. Men når det har fået en 
passende fart i røret, presser det ventilen (V1) 
i. Så kommer det inertielle stød, som, i stedet 
for at sprænge røret, åbner den anden ventil 
(V2). Vandet løber ind i vindkedlen. Her 
presses luften sammen, men trykker igen. Det 
lukker ventilen (V2) og van¬det presses op i 
stigrøret og derfra til en vandbeholder. Nu, 
hvor vandstrømmen er mindsket i tilløbsrøret, 
trykker fjederen (F) ventilen (V1) ned igen, så 
”spildevandet” igen fosser ud. Og så begynder 
det hele forfra. For hver meters fald kan van-

det trykkes 7 meter op. Men langt det meste 
vand, ofte over 90 %, driver anlægget og løber 
væk. Effektiviteten afhænger ikke kun af fal-
det, men også af, hvor langt tilløbsrøret er: Et 
langt tog slår hårdere end et kort, når det 
støder ind i noget.

Vandvædderen gav mere end vand. Den gav 
musik i landskabet: Overalt, nat og dag, 
bankede vandvædderens sin rolige rytme. Jor-
dens hjerteslag, kaldte man den.

I sandhedens interesse skal det siges, at 
princippet med ventilerne blev opfundet i 
England 1772, men her skulle de to ventiler 
åbnes og lukkes med håndkraft. Det gav 
naturligvis aktivering i bedste Inger Støjberg 
stil. Men det blev Montgolfiers simple automa-
tik, der blev fremtiden, som kom til at vare 
mere end 150 år.

Landsbyen Addit ved Silkeborg fik vand fra 
en kilde, der lå 60 meter lavere end lands-
byen. En landsbysmed kunne for 100 år siden 
lave en vandvædder, inklusive vandtårn og rør 
for 5500 kr., der forsynede stationsbyen Skel-
høje ved Viborg med rent vand. Mange vand-
væddere var i gang i vore ådale for et halvt år-
hundrede siden.

Der er stille ude i ådalene nu. Mange steder 
her finder vi endnu minder om vandvæddere. 
Men andre steder ude i Verden er de ved at få 
en renæssance, fx til at vande terrasse-marker, 
hvor der ikke er tilstrækkelig og stabil elfor-
syning. Internettet (søg ”hydraulic ram”) giver 
mange eksempler, herunder animationer.

Aquamontanus

Vandvædderen

Landsbysmeden kunne både sko heste og stanner en vandvædder. Han kunne åbenbart 
også vende tyngdekraften, som man kan se på kugleventilen V2. Tegning: Jens Olesen
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Forfatteren til Marginalia, Aquamonta-
nus, lader sjældent sandheden stå i 
vejen, når der skal fortælles en historie. 

Ja, det er ofte en forudsætning for en god 
hi storie. Eller som hans nabo siger: Hellere 
løgnagtig end kedelig.  Denne Marginalia er 
sandfærdig. Historien er hentet i den nordiske 
mytologi og i referater fra et møde med våde 
og vrede landmænd i landboforeningen Ge-
fion i september i år. 

Hvad Gefion står for, blev forinden afklaret 
gennem lidt research. Et opslag i Illustreret 
Konversationsleksikon, En Haandbog for 
alle, Hagerup 1893, III Bind, side 410 afslø-
rede, at Gefion (Gefjon) var en asynje, en mø i 
den nordiske mytologi: ”Af kong gylle fik hun 
lov til at tage så stort et stykke land, som hun 
i et døgn kunne ompløje med fire øksne.” Vi-
dere kan man læse, at hun pløjede så dybt, at 
et styk ke land, næsten som en mæanderbue, 
blev løsrevet og sejlede væk. Og der, hvor hun 
havde været, opstod en sø så stor og vandrig, 
at der ikke længere kunne dyrkes enkorn og 
andre nordiske køkkenurter. Da der, ligesom i 
himlen, ikke findes advokater i Asernes rige, 
måtte man affinde sig med vandet.

Det var netop det med vandet, som oven-
nævnte møde handlede om. På egnen var 
markerne våde, og det var nogens skyld. Var 
en asynje igen på spil? Det er ikke utænkeligt. 
En asynje er en gudinde, en kvindelig as. 
Asyn jernes ledere er Frigg og Sif (Odins Thors 
og koner). De mødes, fortælles der i den nor-
diske mytologi, og tager vigtige beslutninger i 
skjul. Så de er sikkert gudinder i Kommu ner-
nes vandløbsafdelinger. 

Derfor havde landboforeningen hyret en 
advokat, der kunne kigge på de kommunale 
asynjer og deres medsammensvorne. Advo-
katen var vistnok fra firmaet Steffen, Olsen & 
Kludt, forkortet SOK. (Nej, det betyder ikke 
”Steffens Operative Kommando). Asynjer er 
ikke til at spøge med. SOK indledte Gefion 
operationen med at opklare kampzonen: Er 
der fjender til stede? Sådanne, dvs. biologer, 
medlemmer af DN, miljørådgivere, kommu-
nale sagsbehandlere og lignende suspekte 
subjekter, var ikke at se. Så blev SOK’s strategi 
lagt frem. Den korte, aquamontanske fortol-
kning af briefingen lyder:

1: Det gælder ikke om at have ret, men om 

at få ret.
2: Gå efter manden, ikke efter bolden.

Her er kun refereret, hvad der er trykt. Da 
det ikke efterfølgende korrigeret af SOK, må 
de være sande, jvf. Venstres sandhedskrite-
rium (Synspunkt i V&J nr.3 2011).

Landbrugsavisen 3. nov.2010: ”En af land-
bru gets topadvokater, Steffen-Olsen-Kludt, 
opfordrer danske landmænd til i nogle 
tilfælde at gå personligt efter kommunens 
sagsbe hand ler i miljøsager. For eksempel 
hvis sagsbe handleren er medlem af Dan-
marks Natur fredningsforening. Ifølge flere 
kilder opfordrede advokaten for nylig på et 
møde for 150 sjællandske landmænd i Ge-
fion til om nødvendigt at gå direkte efter at 
miskreditere sagsbehandlerne, når man 
fører en miljøsag.”

SOK (iflg. Effektivt Landbrug 23/9-11) ): 
”Jeg har oplevet, når vi først undersøgte me-
darbejderens baggrund, hvilket vi gør, når vi 

fører en sag, at ansatte havde klar forbind-
else til Danmarks Naturfredningsforening el-
ler andre naturorganisationer. Nogle me-
darbejdere havde måske skrevet i den lokale 
avis, og her udtalt private holdninger til 
miljøet.” ”I sådanne situationer har det en-
kelte gange lykkedes os at få fjernet personen 
fra sagen. Kommunen er ofte ikke upartisk i 
disse (vandløbs)sager, og vil landmændene 
sætte yderligere skub i sagen, kunne det 
eventuelt hjælpe, at tage problemet videre til 
de ansattes chef i kommunen, og i sidste in-
stans tage sagen op på politisk niveau”.

Mht. partiskheden må man jo nok sige, at 
advokaten har fat i den lange ende: Sådan to 
sammenspiste asynjer som Frigg og Sif! Hva! 
Og så er de gift med cheferne, Odin og Thor! 
Tør sådanne bløde mandfolk måske sige deres 
koner imod? 

Men også advokater har en asynje som for-
bundsfælle. Hendes navn er Syn, og hun er 
dørvogter ved Freyas sal. Har hun først sagt 

Asynjer i den kommunale forvaltning.
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nej, kan end ikke Odin omgøre det. Derfor er 
hun gudinde for jordiske advokater i Midgård, 
onde så vel som gode. Men det skal ikke un-
dre, hvis hun er i ledtog med de to lede kom-
munale asynjer. Har hun først sagt ja til deres 
regulativer, så er der ikke noget at gøre. De 
skal bare overholdes, hverken mere eller min-
dre! Bare spørg traktor-Troels, der endog som 
enhver anden pave har skrevet et hyrdebrev 
om det.

Men har Asyjernes eksterne rådgivere or-
den i sagerne? Nej, mener SOK. De er hyret af 
kommunen, de er ikke på landmændenes 
side, så dem kan man ikke regne med. Regne 
kan de åbenbart heller ikke. Han har eksem-
pler på, at deres analyser ikke stemmer med 
de beregninger, han får fra lignende virksom-
heder. Så landmændene skal finde deres egne 

rådgivere, som kan måle vandløbene rigtigt 
op, er hans råd.

SOK frarådede de vandlidende Gefion land-
mænd at føre egentlige retssager. ”Brug først 
jura, når alt andet er forsøgt (Effektivt land-
brug 23/9-11). Det er nok klogt, når vi ser på, 
hvordan sådan noget er endt. De kommunale 
asynjer plejer jo at have orden i sagerne. Men 
så må man bruge andre midler, som Gefions 
formand udtrykte det: ”Øget pres på kom-
munen fra jer vil stresse dem. Derfor er det 
nødvendigt, at I presser kommunen.” Et af 
hans medlemmer havde således sendt om-
kring 200 mails til kommunen om vand på 
marken.

Se, det var en rigtig solhvervshistorie fra 
den gamle nordiske mytologi.

Aquamontanus
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Det næst- dummeste man kan gøre på 
et skib, er at kritisere kokkens mad. 
Det dummeste man kan gøre er at 

falde i vandet. 
Skulle det ske, så gælder det om at holde 

sig oppe. Også uden flydevest. I en fortid, 
dæmpet af erindringernes tåger, lærte jeg, at 
inden man hoppede ud over rælingen uden 
flydevest, skulle bukserne af, og begge bukse-
ben lukkes med en knude. Så var det med at 
bevare hovedet koldt og holde bukselinnin-
gen vidt åben, så bukserne kunne samle luft 
på vejen nedad. Jeg må sige, det fungerede 
under kontrollerede forhold på vej ned fra en 
ti meter vippe. 

Hvordan kan sådan et par utætte bukser 
luft inde? Det havde ikke undgået min op-
mærksomhed, at en kold vind fint kunne 
finde vej ind gennem bukserne, og en var-
mere ditto kunne finde ud. Men da jeg mange 
år senere studerede en vandedderkop i sin 
dykkerklokke, forstod jeg det lidt bedre. 

Vandedderkoppen spinder et lille tæppe 
nede mellem vandplanterne. Så henter den 
luft ved overfladen, som den slipper ud under 
spindet, der hvælver op som en dykkerklokke. 
Heri har den sin bolig, og mere til: Det er også 
dens gælle: Når den bruger dykkerklokkens 
ilt, siver der, molekyle for molekyle (diffusion) 
ilt ind fra vandet udenfor: Sådan genoprettes 
ilt- ligevægten på de to sider. Skarpe hjerner 
vil indvende, at der lige såvel må sive kvælstof 
den anden vej for at holde kvælstof-lige væg-
ten. Og så varer det jo ikke længe, før dyk ker-
klokken skrumper. Rigtigt tænkt, men kvæl-
stoffet siver, finurligen, ca. 4 gange 
lang sommere ud, end ilten siver ind. Forkla-
ringen lader vi ligge, men fænomenet har 
vandedderkoppen lært at udnytte. De kan 
strække klokkens ilt ca. 4 -10 gange, før den 
må op efter en ny forsyning. På samme måde 
kunne vi tage bolig under vandet i et (meget) 
fintmasket, luftfyldt telt. Diameteren skal være 
ca. 10 meter for at der kan sive ilt nok ind.

Hvad har vandedderkoppens spind med de 
våde bukser at gøre? Jo, fælles er, at hverken 
bukserne eller edderkoppens klokke kan 
holde luft inde eller vand ude, hvis der var luft 
eller vand på hver side. Både bukserne og 
spindet er jo utætte som en, ja, en si. Men da 
både de gammeldags uldbukser (hvis ikke de 
er nyvaskede med sulfo) og edderkoppens 
spind er vandskyende, mødes luften og van-
det i hver lillebitte maske i en buet grænse-

flade: Den har forunderlige, men meget 
stær ke kræfter: Når vandtrykket forsøger at 
presse luften ud gennem bukserne eller spin-
det, presser de små vandhinden modsat lige-
som en spændt trampolin. Jo mindre masker, 
des stærkere kan de presse imod, dvs. større 
dybde kan dykker klokken tåle.

Det er samme fænomen der gør, at de små 
skøjteløbere,altså de små insekter, kan gå på 
vandet. De vandskyende fødder pressen en 
bule i vandet – en spændt trampolin – der 
presser opad. Den er så vel dimensioneret, at 
den kan holde godt og vel til skøjteløberens 
tidobbelte vægt. Så kan den jo hoppe i en 
nødsituation! Et godt eksempel på, at vel skal 
de levende væsener adlyde de fysiske love, 
men de er smarte til at bøje reglerne. Det kal-
des evolution.

At gå på vandet kunne være en god egen-
skab for soldater, der skal krydse de russiske 
floder. Det er jo hørt før om en kendt bibelsk 
person. Han må have set lidt mærkværdig ud: 
Hvis kan havde normale, men vandskyende 
fødder, så har han vejet højest 5 gram. Eller 
vejede han som andre, må hans vandskyende 
fødder hver have en omkreds på 800 meter. 
Ja, det er omkredsen, ikke fladen, der tæller. 
Det er jo ikke særlig praktisk, når en hel hær 
skal over en flod. Men så kommer evolutio-
nen, eller opfinderevnen, igen ind i billedet.

I hælene på hærene var der således okser 
og tilhørende slagtere. En af dem må have 
lært om Archimedes lov. Hvis man fylder en 
intakt oksehud med luft, kan den holde ca. 

lige så mange pund russiske soldater oven 
vande, som oksen inde i huden vejede. Som 
sagt så gjort: Snittene lægges passende steder, 
som gengivet i tegningen her fra det russiske 
felt-reglement. Så er resten håndkraft, når hu-
den skal skilles fra indholdet, og vrangen skal 
vendes ud. Tilbage er nu at lukke ”bukseben” 
og andre åbninger. Læg godt mærke til det 
ben, der er mærket T: Heri er et stykke tagrør, 
som soldaterne på skift skal blæse luft igen-
nem, så huden svulmer op til en ”læder-
flaske”.

 Med fire af dem har man pontonerne til en 
flåde: Flaskerne hænges på dovendyrvis op på 
de to yderste bærende bjælker. Den kan færge 
14 mand over en flod. Det skal lige føjes til, at 
fysikken bag det er opdrift, Det har ikke noget 
at gøre med overfladespænding og vanded-
derkopper.

  Beretningen her er hentet i en gammel år-
gang af Scientific American 1892. De har hen-
tet den i ”Journal du Genie Russe.” Så det 
skulle være ganske vist- og lovligt at gengive.

Aquamontanus

Hovedet oven vande 
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Darwin fik uventet besøg, da han sad 
på dækket af sit skib, Beagle, 45 nau-
tiske mil uden for Brasiliens kyst: 

En vandkalv af de mellemstore, Colymbetes, 
landede med et smæld på et koøje lige ved 
siden af ham.

Der var meget som undrede ham på den 
lange rejse, også vandkalven, der besøgte ham 
så langt ude på havet. Her havde vandkalve in-
tet at gøre, så vidt man vidste. Den, der land-
ede ved siden af Darwin, lever i små damme. 
Jeg selv finder hyppigt den danske Colymbetes 
fuscus i de badekar, som landmændene sætter 
ud på engene, så kreaturerne kan få drik ke-
vand.

Både dammene og badekarrene kan tørre 
ud, eller vandet bliver for beskidt. Så må vand-
kalven flyve af sted for at finde et nyt hjem. 
Umiddelbart kan man ikke se, at den kan 
flyve, for vingerne er gemt under to solide låg, 
som er omdannede forvinger. Men de klappes 
op, og så er den klar til jagten efter en ny dam. 

Dammens blanke overflade sender, næsten 
som et radiofyr, et tydeligt signal til vandkal-
ven. Fra den blanke overflade reflekteres sol-
lyset som polariseret lys. Det er lysbølger, som 
kun svinger i én retning, lige til at styre efter. 
Vandkalven øjne, er som hos alle insekter, 
øjne, sammensat af mange synselementer. No-
gle af dem ude ved kanten er indrettet til at 
modtage det polariserede lys. 

Mon ikke det var blæsten, som havde ført 
Darwins vandkalv så langt til søs? Der var ikke 
meget polariseret lys at styre efter på det uro-
lige hav. Men da vandkalven kom i nærheden 
af Darwins skib, så den en lille blank dam. 
Troede den nok: For sent opdagede den, at 
det var et blankt koøje, der havde udsendt sig-
nalet.

Sådan tager mange vandkalve fejl. De lan-
der på blankpolerede gravsten, især sorte. De 
lander på nyvaskede biler, især røde. Hertil er 
kommet en ny trussel: Hustagene af sorte, gla-
serede teglsten.  Se dig ud en sommerdag, 
hvor de bønder sig en ny gård bygge vil. I 
gamle dage kunne man udstille sin velstand 
med antallet af skorstene på stuehuset. 1 
skorsten, ikke for høj, for en lille husmand. 
Op til 4-5 for gårdejere og flere for proprie-
tærer.  Nu er statussymbolet sort tegl. Sort, 
blank tegl. Det startede vist med svinebaron-
erne, der byggede slotte i to etager, nogle 
med tårne, men alle med sort, skinnende tegl. 
I det åbne land ligger nu hus ved hus med 

sort tegl. Et, der ligger ved min barndoms å, 
kaldes på egnen ”Draculas slot.” .

Der er skrevet meget om denne græsselige 
arkitektur, som skæmmer landskabet visuelt. 
Men ingen har tænkt på konsekvenserne for 
vandkalvene. Man bygger motorvejsbroer til 
sjældne mus, og motorvejstunneler til frøer. 
Fint nok, men hvem tænker på vandkalvene, 
endsige gør noget for dem!  Disse tage sender 
polariseret lys, og det leder vandkalvene på 
vildveje, når de leder efter de vandhuller, der 
er blevet sjældne i takt med, at der er kommet 
flere og flere tegltag. Hvor mange vandkalve 
ender ikke deres dage i tagrenderne. Af blank, 
rustfrit stål. En påkrævet indsats kunne jo på 
vanlig vis udskydes ved at undersøge proble-
mets omfang: Start med at undersøge, om det 
nu også er rigtigt, at vandkalvene styrer efter 
polariseret lys. Det er trods alt nogle år siden, 
det er opdaget, og det kan jo være løgn eller 
glemt. Og undersøg om det nu også gælder 
for alle slags sortglaserede teglsten. Tæl døde 
og sårede vandkalve i tagrenderne ved de 
sorte tegltage. Skriv en rapport og en artikel i 
Vand & Jord. Og send den også til et uden-
landsk. Så kan vi forvente at Naturstyrelsen, 
under hvem vandkalvenes ve og vel sorterer, 
indkalder forslag til virkemidler. Måske griber 
sagen omkring sig, så der må laves et vandka-
lveforum, hvor synspunkter fra svineavlere til 
vandkalvesamlere kan tale deres sager. Et 
virkemiddel kunne være at bruge landdi-
strikts midler, eller EU LIFE penge til at skifte 
ud til røde teglsten. Jamen var der ikke noget 

med at vandkalvene også fløj ind i røde biler? 
Jo, hvis de er blankpudsede. Så det går ikke at 
skifte sort glaseret tegl ud med rødt glaseret 
tegl. Men rigtig gammeldags Hillerød tegl.

Mit bidrag skal være at pege på konsekven-
ser, hvis massakrerne på vandkalvene fortsæt-
ter. Et er, at det går ud over vandkalvene. No-
get andet er, at deres forsvinden har ganske 
alvorlige konsekvenser for vi mennesker. De 
første alvorlige tegn har vist sig:

Flere og flere mennesker er triste over livet. 
De skal have psykologhjælp og er på lyk ke-
piller. Vandkalve! Det forklarer Darwin i sin 
autobiografi: ” Jeg lærte tidligt i min studietid, 
at sansen for at samle på biller (hvortil 
vandkalvene hører) er en indikation af, at 
man får succes senere i livet.” Han mødte 
samlere, der var medlem af parlamentet, di-
rektør for en stor jernbane, ja endog en der 
har direktør for en stor landbrugsorganisa-
tion. Successen er væk med vandkalvene.

Og er jeg ene om at synes, at pigerne var 
mere barmfagre i gamle dage? Dengang skete 
det tit, at der kom en barmfager bondepige og 
spurgte interesseret, hvad det var jeg fiskede 
efter i åen. Om det kanske var vandkalve? Det 
sker slet ikke så tit mere, når jeg er ude ved 
åen. Det er nok fordi der ikke er så mange 
vandkalve?  Siden har jeg fundet ud af, at de 
piger vidste noget om vandkalve, som jeg ikke 
vidste, dengang: Jeg vidste, at de, vandkalvene 
altså, kunne lugte fascinerende og meget 
stærkt. Jeg vidste, at de kunne være farlige at 
spise. Nu ved jeg, at de har et arsenal af 

Den enes død, dens andens brød
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stær ke kemiske våben, der afskrækker deres 
fjender ganske eftertrykkeligt, men tiltrækker 
unge piger. På vandkalvenes kemiske hylder 
er blandt andet pattedyr-kønshormoner, fx 
østrogener.  Det var altså dem, og ikke mig, 
de var så interesserede i, de barmfagre piger. 
Jeg har siden lært, at de unge piger tillader, at 
vandkalve må bide dem i brysterne – hvordan 
de end får dem til det. I hvert tilfælde ved de, 
at der i vandkalvene er noget, der gør brys-
terne større. Det er ganske vist: Læs mere, og 
se billeder, i Kutalak R & Kassa A 2005: The 
use of Gyrinids and Dytiscids for stimulating 
breast growth in East Africa. Journal of Etno-
biology 25: 112-128. Jeg har søgt efter pas-
sende illustrationer i Naturhistorisk-ge-
ografisk Type atlas for skolen og Hjemmet, 
Gads forlag 1881: Desværre er billedet af 
Njam-Njam pigen beskåret inden man kan se 
vandkalvenes arbej de. Og ægtemanden ser ud 
som om man ikke skal se nærmere efter. Men 
der er andre sjove typer i værket. Fx de de 
store nødder. Dem har vandkalvene dog 
næppe andel i.

Nå, den enes død, den andens brød: Vand-
kalvene forsvinder, plastic-kirurgerne dukker 
op. Alt takket være de sortglaserede bonde-
gårde.

Aquamontanus
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For mig, Aquamontanus, er rødlister 
over truende dyr som storke, isfugle og 
vandspidsmus ikke noget nyt. Sådanne 

lister fandtes også i hans meget unge år, og 
de var operative: De havde praktiske råd om, 
hvordan man kunne værge sig imod dem.  

Om isfuglen, fx, var der dengang meget 
del te meninger: Åens juvel, en af de smuk ke-
ste fugle, mente nogle. Men den var en meget 
dyr gæst i åerne og især i dambrugene. Brehm 
(den tyske Dr. Lieberkind) skrev i sine bøger, 
at den kunne spise 10 - 12 fingerlange ørreder 
– om dagen. 

Ligesom husmænd ved kysterne tit kombi-
ne rede landbrug ned kystfiskeri, dyrkede hus-
mænd også bækken og åen. Det kunne være 
et lille dambrug, som åens vand løb igennem. 
Eller man kunne ”opdyrke” selve vandløbet, 
som det fx er vist side 5.  De to på billedet er 
ved at lave en ny gydebanke, som redes med 
en rive. De har også lagt en gammel træstub 
ud, hvor de små ørreder kan skjule sig for is-
fuglen.

Ikke sært at dambrugerne var efter isfuglen. 
Den vil gerne sidde på en god udkigspost lige 
ved åen. I forgangne sommer satte en sig på 
en biolog-vens fiskestang i Storåen.  I den 
gamle, tyske håndbog: ”Die künstliche Zucht 
der Forelle” af B. Diessner (1902) rådes man 
derfor til at sætte høje pæle ved dammene. 
Det er jo en prisværdig handling, hvis ikke lige 
der skulle sættes en klapfælde på toppen. Ja, 
der blev (i Tyskland) annonceret med særlige 
”Eisvogel-fallen.”    

I anbefalingerne står, at en vis Herr Borne 

havde tjent et sådant jern hjem mange gange: 
I løbet af 14 år havde over 700 isfugle fået fæl-
den til at klappe i.  Hvis Brehms tal står til tro-
ende, og isen ikke lukkede dammene, havde 
han sparet 30-50 millioner små ørreder. Og 
efter sigende var udstoppede isfugle efter-
spurgte, så her var nok også lidt at tjene.  For 
100 år siden, da isfuglen ikke var fredet, fan-
gede en dambruger ved Kolding i løbet af tre 
år 113 isfugle på ”pælejern. ” (Ferskvands-
fiskeribladet (FF) 1927 s. 134). Men fredet 
blev den, og” mon det kunne falde dam bru-
gere ind at overtræde loven, spurgte deres 
formand”, lærer Ramsing i FF 1934, s. 124. 
Næppe, så de musefælder jeg har hørt om og 
set ved dambrug i gamle dage, er nok sat op 
for at fange vandspidsmus, der ellers plejer at 
svømme.  I de gamle   skrifter medgives, at 
den er en ”sjov og skjønne skabning”, men en 
dyr gæst i yngeldammene. Derfor må den 
bekæmpes med alle midler.    

Englænderne holdt sig ikke tilbage: Om 
den lille lappedykker, der har så smuk en 
stemme inde mellem sivene, og som holder af 
at spise de små ørreder, står der i   ”A handy 
book of fishery management” (John Bund 
1899), at man skal ”prikke” dens æg. Men sva-
lerne skal tåles, mener Bund, til trods for, at 
de spiser de døgnfluer, som ørrederne går 
efter: ”Der er andre glæder ved åen end blot 
at fiske. ”

Herhjemme var meningerne mellem fugle- 
og fiskevenner noget delte, kan man læse 
både i Politiken (2. og 6. juni 1934), og i FF (s 
123-126, 1934). Men ikke mere delte end de 
kunne tale pænt sammen: Viborg ornitologen 
P. Skovgaard (1887- 1972) medgav at storken 
kunne være en meget dyr gæst i dambrugene, 
men han foreslog at man kunne ansætte en 
terrier til at jage den væk. Debatten endte 
med et kompromis: I. ”Når jagtloven næste 
gang skal revideres vil næppe nogen ønske 
at pille ved storkens fredning. Men dam bru-
gerne vil sikkert alle som én kræve ret til at 
værge sig mod isfuglen. ” 

Om Skovgaard kan fortælles, at han med 
stort held fortsatte ”Fugle Mortensens” ring-
mærkning. Det har han  fortalt om i artiklen 
”En neger fik brev fra himlen” i Jagtvennen 
1947 s. 257-259).

Nu vi er på afveje med  sælsomme historier 
ved åen, så skal vi lige have med, at der skam 
blev set, og skudt, sæler endog højt oppe i 
åerne, fx Gudenå. Det er havørrederne, på vej 

mod gydepladserne, der får ”dette yndige dyr 
ned de udtryksfulde øjne til at forvilde sig 
langt ind i Gudenfloden og svømme sin un-
dergang i møde, ” skrev Urmager og biolog 
Hjalmar Ussing 1935 i FF (s. 204). I mange år 
kunne gæsterne på Resenbro kro beundre en 
sæl, som var skudt der. Men så langt fulgte 
sælerne nu ikke efter havørrederne. Bemeldte 
sæl var såmænd en tam, der undslap et ”mena-
geri, ” der besøgte i Ry.  Sælen blev set af 
fle re, da den var på vej ud til den rette hjem i 
fjorden, inden den endte sine dage i Resenbro 
(FF 1935 s. 13).

En endnu mere sælsom historie er den 
store ål på 200 pund, der havnede i ålekisten 
ved Fuldbro mølle.  Jeg har hørt den fra salig 
”Æ’ kok o’ æ’ wan, ” som i gamle dage skrev 
historier fra Mosekonens bryggers i Vand og 
Miljø. Jo, der forsvandt ål fra ålekisten, og ty-
ven var nok tobenet.  Hverken sæler eller hej-
rer kunne, så vidt man da vidste, åbne åleki-
sten.  Men fik derfor smeden til at lave en ny 
og solid lås. Men lige meget hjalp det. 

Så satte et par mand sig på lur i mørket. Og 
hvem kom luskende med en sæk? Ja, smeden 
havde lavet to nøgler. Nå, de lod ham kravle 
ned til ålene, og så lukkede og låste de den.  
Hans egen reservenøgle var ikke til meget 
nytte indefra.

Det var en meget våd, kold og slukøret ål, 
der næste morgen blev lukket ud til almen be-
skuelse. ”Æ’ kok o’ æ’ wan, ” var en af dem, 
der var inviteret.  Så historien skulle være 
sand nok. 

Aquamontanus

Sælsomme historier ved åen
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Fra starten af Vand og Miljø, og videre i Vand & Jord har Jens med 

sine tegninger  leveret ”The icing of the cake” til mangt et syns-

punkt. Det er også Jens, der har lagt pen og kreativitet til bladets tro-

faste og  bidske  kommentator, Salpeter, samt gyllegrisen Øffe. 

Naturformidlingens Grand Old Man: Jens Olesen

 Jens har med sine tegninger ofte givet nye 
love og regler (her 2-meter bræmmen fra 
1992) en humoristisk vinkel: Arbejdsteg-
ningen til en bræmmeplov som en hjælp til 
dem, der ikke vil overholde love. Den har 
virket efter hensigten: De respekteres i dag. 
Men humor har der ikke været meget af i 
10-meter-bræmmerne.

Salpeter…
mener der er to ting man gør klogt i 
ikke at se efter i sømmene: Fabrika-
tion af røde pølser og fabrikation af 
økologiske modeller.

Gyllegrisen Øffe - flov og kæphøj på samme tid over miljøets og landbrugets tilstand


