
Havedam. 
 
En af mine venner, en jysk bondetamp, havde endelig fået taget sig sammen til at få købt sig et hus. 
Huset ligger i det sønderjyske med marker og skov lige uden for døren. Efter at han havde fået styr 
på huset og grunden, ville han gerne have sin drøm af et havedam opført. 
Staklen havde jo gået i en del år og bygget på tanken om, hvordan sådan et lille havebassin skulle se 
ud, hvor stort det skulle være og ikke mindst rensningsanlægget, var der blevet lagt en del hjerne 
kræfter i. 
Nuvel, nu var det jo blevet tiden til at føre alle idéerne ud i livet. Først blev der lavet en aftale med 
en med en minigraver, da staklen jo måtte indrømme, at en skovl og en spade nok ikke duede til 
dette formål.  
Efter et par dages arbejde med minigraveren var der det fineste huld i græsplænen, der var klar til at 
blive trukket en af disse havedam due i. Ved siden af det fine huld i jorden lå så godt nok den 
næsten omvendte kopi af huldet, i form af en jord stak. Men med brug af lidt jysk snilde og helt 
uden brug af en trailer, kom staklen også af med jordbunken, og det ”kostede gratis”. Så den 
sindrige jyde var nu meget glad. 
 
Nu kom turen til det famøse rensningsanlæg. Her blev 1/3 af havehuset inddraget, gulvet blev 
gravet ud, isoleret og støbt igen efter alle kunstens regler.  
Rensningsanlægget blev installeret, havedbassinet blev fyldt op og vandet blev sat til at cirkuler 
igennem rensningsanlægget. 
Da den nødvendige tid var gået blev der fyldt fisk i ”vandpytten” og den ”jyske bondetamp” var nu 
ganske stolt over sin bedrift. 
 
Året efter ringede staklen og spurgte, om jeg ikke kunne komme forbi og inspicere det famøse 
havedam, og åårrr ja tag lige dit dykkerudstyr med??????? 
Det viste sig at der i bunden af havedammet var et rør, hvor igennem han kunne blæse luft. Det var 
så meningen, at luften skulle boble op igennem en cirkelformet dims, der var monteret på luftrøret. 
Nu var det så bare lige det, at den der luft dims var røget af luft røret og selv om, at den ”jyske 
bondetamp” havde prøvet at dykke ned og montere dimsen igen, så kunne han ikke holde vejret 
længe nok til at få det gjort. 
 
Da jeg nu skulle slæbe mit dykkerudstyr med, ja så kunne jeg jo lige så godt også slæbe mit ”lille” 
lomme kamera med, så jeg kunne skyde nogle billeder nede i dette havedam. 
Vel ankommet til matriklen, kunne jeg ikke lade være med, at blive bare lidt imponeret over projekt 
havedam. Huldet i jorden var på ca. 40-45m3, på det dybeste sted var der godt 2,20m.  
Ikke så sært at, det havde voldt nogle problemer, at blive længe nok nede for at reparere det lille 
problem. 
Jeg kom nu hurtigt i udstyret og kravlede stille i vandet. Det var med nogen nysgerrighed, men 
alligevel lidt reserveret, at de store Koi karper fulgte med i min vandgang. Jeg fik hurtigt monteret 
den der luft dims, det hjælper jo en del når man kan blive dernede så længe det behøves. Herefter 
fik jeg rakt kameraet ned, og jagten på fiske billeder gik ind. 
Nu da jeg begyndte at ”skyde”, blev fiskene endnu mere reserverede……… men ved at ligge helt 
stille blev de alligevel så tilpas nysgerrige, at de til sidst kom helt hen til kameraet. Herefter var det 
jo bare at ”skyde” løs. Da jeg nu var der alligevel fik jeg stukket en blød kost i hånden, så jeg kunne 
feje det snuller, der lå på siderne, ned til bunden af havebassinet, således at filtersystemet kunne 
suge det væk og rense vandet. 
 
Ved mit sidste besøg måtte jeg til ”bondetampens” store glæde, konstatere at hans ideer med at 
rense vandet virker upåklageligt. Man kan faktisk se helt ned til bunden og alle fiskene. Ikke 
hverdag man ser så rent et havedam.   
   


