
Kapitel 11. Vanding og vand
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Vand-temaet er så stort – og så essentielt - at der kun anslås forskellige temaer og muligheder, jeg 
vil udforske videre, når jeg konkret designer et sted. 

1. Vand er altid på vej et sted hen i naturen
2. Forundring og personlige oplevelser
3. Ravnkilde, Rebild Bakker
4. Associationer til andre livsområder
5. Nyrerne og deres filtreringsevne som designforbillede
6. Træets interageren med regnen
7. La ferme biologique du Bec Hellouin, Normandiet, Frankrig
8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’
9. Vitaliseret vand
10. Vandvitalisering – fakta og tro
11. Kul kan bruges til både vandrensning og jordforbedring

12. Vandlagring i højbed
13. Hügelkultur
14. Forsænket have
15. Swales
16. Vandhøst til dyrkningsbrug
17. Vaskemaskinevand føres ud til bestemte bede
18. Spiselige vejkanter
19. Opsamling af vand fra tag
20. Etablering af dam / sø som vandreservoir
21. Drypvanding & fra sprinkler vanding ved intensiv 
grøntsagsdyrkning
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1. Vand er altid på vej et sted hen 
i naturen



2. Forundring og personlige oplevelser

Vandet har været her i milliarder af år. Det 
har cirkuleret og atter cirkuleret. 
Vandkredsløbet er noget af det mest 
forunderlige at studere. 
Første gang jeg blev bevidst om vandet som 
andet end vand, der bare skylles bevidstløst 
ned, var da jeg drak det vand, som vi får i 
vort sommerhus i Rødhus, jeg var omkring 
10 år gammel. Det smagte væsentligt 
anderledes end vandet i Svenstrup, det 
smagte fantastisk, og det føltes som om 
kroppen indoptog det på en både, så det 
nærmest blev absorberet nemmere end 
sædvanligt. 
Næste gang var en modsat pol oplevelse. Jeg 
flyttede til Købehavn, da jeg var i starten af 
20’erne. Vandet smagte forfærdeligt. Det var 

ram i smagen, og stanken af klor var 
uudholdelig. Jeg kunne ikke drikke det. 
Følgelig tog jeg til mit elskede sted, 
Ravnkilde i Rebild Bakker og tappede 25 
flasker, som jeg kørte med til København. 
Men hvad skete? Inden 4 dage begyndte 
vandet at smage dårligt, der gik bakterier i 
det og det blev udrikkeligt i løbet af en uge.
Jeg fattede, at vands kvalitet er noget af det 
mindst statiske, der findes. Vand er 
allermest lækkert og friskt at smage på, når 
jeg sætter munden ned til den rindende kilde 
(hvis den er ren, vel og mærke). Vand bliver 
til noget særligt bl.a. i sin egenskab af hvor 
og hvordan det er i bevægelse og dermed 
levende. 
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3. Ravnkilde, Rebild Bakker
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4.Associationer til andre livsområder

At vand for at være friskt skal være i evig 
bevægelse, giver associationer i andre 
retninger.
Det minder om definitionen, jfr. ovenfor, på 
en sund plante, for den er bl.a. sund målt på 
sin ledningsevne, sin evne til at cirkulere 
sukker og salt i kredsløbet. 
Det samme kan man endda sige om penge. 
En samfundsøkonomis sundhed måles bl.a. 
på, hvor mange gange pengene cirkulerer på 
et år. Og mister vi lysten eller tilliden til at 
turde bruge penge, bryder pengesystemet 
ganske enkelt sammen. Ligesom det gør, 
hvis rigdommene ophobes hos for få 
mennesker, der ikke aktivt sætter pengene i 
bevægelse.

Når vi kigger mere generelt på et menneske, 
er det fornemmelsen af vedkommendes 
udstråling, af flowet, der får os til at gætte 
på, om vedkommende er glad og i trivsel. Ser 
vi flow og livfuldhed, ser vi ofte også i 
forlængelse af individet gode relationer, hvor 
vedkommende giver og modtager omsorg og 
kærlighed. 
Således står jeg med ét ord, der karakteri-
serer sundhed, næsten uanset hvilket 
menneskeligt livsområde og uanset hvilken 
del af naturen, vi kigger på - og da i hvert fald 
når det gælder sund jord, sunde planter og 
dejlig frisk vand, der kan opfylde dets 
funktion for bl.a. planter og mennesker: 
CIRKULATIONSEVNE.
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5.Nyrerne og deres filtreringsevne 
som designforbillede

Det er efterhånden fastslået flere gange: Når 
vi vi lave gode designs, så må vi kigge på 
naturen. Vi må kigge udefter, hvordan vandet 
har bevæget sig i cyklussen i årtusinder og 
atter årtusinder. Vi kan også kigge indad, i 
vores egen skabelse. Her sker der fantas-
tiske ting alle steder. Lad os kigge på dér 
hvor væsken når hen til sidst, inden den 
udskilles som urin:
Nyrerne ligger opadtil på bughulens bagvæg 
på hver side af rygsøjlen. Nyrerne er adskilt 
fra fordøjelsesorganerne af bughinden. Hver 
nyre indeholder ca. 600.000 ganske små 
filterenheder, som kaldes nefroner. Hvert 
nefron består af et lille filter, som er på 
størrelse med et punktum, og et rørsystem 
hvor den udfiltrerede væske koncentreres. 

De små filtre tilbageholder de fleste af 
blodets proteiner, men små molekyler som 
aminosyrer, glukose og mineralsalte passerer 
over i et tyndt rør. Fra de tynde rør hentes 
næringsstoffer tilbage til blodet, mens 
affaldsstoffer skilles ud i urinen.
De tynde rør løber sammen og danner større 
kanaler, indtil de tømmer sig i 
nyrebækkenet.
Foruden at fjerne affaldsstoffer fra kroppen 
spiller nyrerne en vigtig rolle i reguleringen af 
kroppens væske- og saltbalance samt 
blodtryk. Desuden dannes der vigtige 
hormoner i nyrerne, f.eks. erythropoietin -
populært kaldet EPO - der regulerer 
dannelsen af røde blodlegemer.
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Fra nyrebækkenet løber urinen gennem urinlederen ned til 
urinblæren, hvor urinen opbevares, før den tømmes ud ved 
vandladningen. Ved vandladningen passerer urinen gennem 
urinrøret. Det samlede afløbssystem kaldes urinvejene.

Oversat til havedesign: Kan vi i vores have lave systemer, der i 
sofistikerethed bare tilnærmelsesvist lignede urinvejene - dvs. 
der transporteres vand og næringsstoffer rundt i kroppen, 
næst filtreres noget videre og andet bliver beholdt og sendt 
tilbage i næringskredsløbet - så var vi meget langt med hensyn 
til at giver vores planter de optimale vækstbetingelser. At lege 
med at skabe sådanne systemer, bliver en spændende proces. 
Der findes i dag teknologiske systemer, man kan købe og 
overvåge via en app. Men kombinationen af det naturen kan 
gøre for os, uden brug af menneskeskabte dimsedutter, og så 
kun brug af den nødvendige teknologi til at løfte det et niveau 
op, dét er den kombination, jeg leder efter i mine designs. 



6. Træets inter-
ageren med 

regnen

Bill Mollisons manual indeholder en overflod 
af fantastiske tegninger. Prøv engang at se et 

skræmprint af figuren, der viser et træs 
interageren med vandet, der falder fra 

himlen. 
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7. La ferme biologique du Bec
Hellouin, Normandiet, Frankrig
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Charles og Perrine Hervé-Gruyer har på deres farm lavet mange spændende designs. De 
har bl.a. etableret en lille ø, som de har plantet til med grønsager. Her sker al vanding 
helt uden menneskeindblanding, ved at naturens eget kapillærdesign giver planterne 
mulighed for via deres rødder at suge præcis den mængde vand, de behøver.



8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’

Vandets magi har kunstere
beskæftiget sig med til alle 
tider. Et af de nyere eksem-
pler på, hvor vand er gen-
stand for mange undringer
og perspektiveringer, er i 
Phia Ambos film ‘Når du 
kigger væk’ fra 2017. En helt 
igennem vidunderlig, 
sanselig, finurlig og lærerig 
film.
Hun stiller blandt andet 
spørgsmålet: Hvordan 
hænger vands bevægelse og 
bevidstheden sammen? 
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9. Vitaliseret vand 
(jfr. pkt. 8 i vitaliseringsmuligheder)

På vort jordkursus lavede vi et eksperiment, 
hvor vi målte ledningsevnen på planter, der var 
blevet sprøjtet med henholdsvis kompostte, 
kiselpræparat, bittersalt, kalk+bor+huminsyre, 
humuspræparat, vand, vitaliseret vand, biosa, 
sobac, høte, gylle og kontrol. Vi målte på blad og 
stængel 1) brix+brydningslinje, 2) pH, COND 
mS-ledningsevne og NO3. Vi fandt, at vitaliseret 
vand havde endog særdeles positive tal for 
påvirkning af planten, ligesom de fleste af de 
øvrige vitaliseringsmuligheder havde. 
Dynamiseret vand laves ved, at man rører i 50 
sek., så der opstår en vortex i vandet, så skaber 
man i 10 sek. kaos-bevægelse, dernæst igen 
vortex. Man rører efter dette mønster i 15-20 
minutter. Billedet af en spand med pumpe er en 
driftig landmand, der selv har lavet en billig 
dynamiseringsmaskine. 
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Vi lavede også vitaliseret vand manuelt, 
hvor vi rørte på skift. Og derefter var vi i 
marken og sprøjte og sluttelig måle på 
effekterne.



10. Vandvitalisering-fakta og tro

Jeg har i nu en del år læst løst og fast om 
vand og vandkvalitet. Jeg aner ikke, hvad jeg 
skal tro på! For nu har jeg draget 
konklusionen, at jeg udenfor vil lave de 
designs, der lader vandet bevæge sig så frit 
og naturligt som overhovedet muligt.
Indenfor i huset er det værre med hensyn til 
at træffe de rigtige beslutninger. Dette er 
hvad jeg anno 2020 er nået til: 
Kulstang: Jeg bruger en kulstang i min 
vandflaske. Kul renser og beriger vandet. Det 
smager ganske enkelt bedre (se. f.eks. 
kulsort.dk). Der er forsket en del i kuls evne 
til at rense vandet, f.eks. for pesticidrester, 
og det bruges også en del steder i den 
danske vandforsyning. 
Grander: Jeg købte for nogle år siden en lille 
Grander-stav, hvor man rører rundt i vandet, 

lige før det skal bruges. Den siges at 
vitalisere vandet og kan også købes som et 
installationsanlæg, se grandervand.dk. 
Den næste ting, jeg (overfladisk) har 
undersøgt, er en lille propel, som når den 
drejer rundt skaber en vortex i vandet. Den 
siges at optimere vandkvaliteten på blot 3-4 
minutter. På hjemmesiden beskrives 
forskellige positive effekter, som jeg ikke er 
gået i dybden med at finde ud af, om der er 
videnskabeligt belæg for er korrekte (hvis 
den slags belæg skal være derudfra, man 
træffer sine beslutninger?). Jeg har endnu 
ikke købt den. Se clean-water.dk
Så har jeg undersøgt et system, der hedder 
EWO Classic, se det-rene-vand.dk. Skulle jeg 
bygge hus i dag, så ville jeg nok installere et 
sådant system.
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http://www.kulsort.dk/
http://www.grandervand.dk/
http://www.clean-water.dk/
http://www.det-rene-vand.dk/


11. Kul kan bruges til både 
vandrensning og jordforbedring

På jordkurset prøvede vi selv ved pyrolyse forbrænding at lave kul, der bruges til jordforbedring.
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Det skal dog inden det bruges i haven 
gøres levende ved f.eks. at blive tilført en 
vulfungerende kompost.



12. Vandlagring i højbed
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Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet
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13. Hügelkultur

Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet



14. Forsænket have

397Foto:  Birgit Rothmann, side 118

Tørre jordstykker kan 
forsænkes og f.eks. 
vand fra et tag kan 
udnyttes til at løbe 
derned, evt. gennem 
et hügelbed.



15. Swales
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modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/

http://modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/


16. Vandhøst til dyrkningsbrug

• Patrick Padden er en Colorado-boende permakultur-nørd, der har specialiseret sig i 
vandopsamling og brug i dyrkning. Hans hjemmeside bugner af ideer til designs. 
paddenpermaculture.com

• Brad Lancaster er den nok mest internationalt anerkendte og længst dermed arbejdende. 
Hans hjemmeside er en sand overflod af viden og ideer, se også hans bøger herom. 
harvestingrainwater.com

399

https://www.harvestingrainwater.com/
https://www.harvestingrainwater.com/


17. Vaskemaskinevand føres ud til 
bestemte bede
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18. Spiselige vejkanter
-mad som allemandseje 

– naturlig vanding med regnvand
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19. Opsamling af vand fra tag
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På Drosselvej er jeg heldig at have 
et nedløbsrør, der samler vand fra et 
kæmpe tag. Jeg købte en smuk 400 
liters opsamler, som jeg har meget 
glæde af. Eneste problem er 
nærmest, at jeg slet ikke kan bruge 
alt det vand, der kommer bare ved 
et enkelt regnskyl. Jeg har monteret 
en overløbssikring, så der ikke sker 
oversvømmelser i opsamleren.



20. Etablering af dam/sø som 
vandreservoir
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Richard Perkins’ kapitel 6, side 117-136 samt 
modul 3 er så rig på viden om etablering af dam 
eller sø – hvad, hvordan, hvor stor etc. – at der 
skal peges derhen, når jeg konkret skal etablere 
det.
Her et par billeder fra Birkegaardens lille dam.



21. Drypvanding og sprinklervanding 
ved intensiv grøntsagsdyrkning
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Jeg er novice udi dette. Jeg følger Økotopen, 
Jes Hjort-Malmbjerg, www.okotopen.dk, der på egen 
kanal på YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCVi34JiBBeOyf9IxfTKNiSQ

deler viden, uden at der siver reklamer ind. 
Kun ekstrakt af hans egne erfaringer 
overleveres. Man kan købe en konsultation og 
få hjælp til at købe komplette 
vandingssystemer. Han understreger, at timer 
og automatisk styring er absolut nødvendigt. 
Han bruger 2 slanger pr. 75 cm. brede bede.

• Han anbefaler som leverandør hvis større 
systemer https://orev.dk

• Se f.eks. om det bedste vandingssystem 
til drivhuset 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGM5kOV-RYw

• Alternativt på markedet er der til 
professionelle løsninger https://www.agrometer.dk

• Går man ikke efter professionelle 
systemer, så er min vurdering, at Gardena
er det bedste at købe som saml selv 
system.

http://www.okotopen.dk/
https://www.youtube.com/channel/UCVi34JiBBeOyf9IxfTKNiSQ
https://orev.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=ZGM5kOV-RYw
https://www.agrometer.dk/



