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nr. 2

Læg magasinet på toiletbordet
-så er det ikke så slemt at være på spanden

miljøprisen -09
Kloak- og miljødoktor
i én og samme person

læg en Kage 
lokum på bordet?

historie
hvor gik man på toilettet 
i gamle dage?

lort på dåse
er lort kunst, blot fordi 
det kommer ud af en 
kunstners r..?
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VeLkommen tiL toiLetkLummen nr. 2

Ja så blev det 2010. Vi er kommet godt i gang med 
et hel frisk år. Der er blevet holdt klimatopmøde i 
københavn pga. den globale opvarmning, hvilket 
lader til at virke, for der har været frost lige siden.
Året 2009 var et år med flere oplevelser, selvfor-
skyldte eller ej. men det var i hvert fald året, hvor jeg 
for første gang i mit liv er blevet præmieret i stor stil 
for at lave noget, som jeg synes er sjovt; mArAiGer-
FJorD kommunes miLJØPris 2009. Den fik jeg 
sørme, og jo det er da dejligt at få lidt hæder for et 
stykke arbejde; men jeg syntes jo ikke, at jeg har gjort 
noget særligt. 
sidste år var også året, hvor toiLetkLummen ud-
kom for første gang, og nu igen, ja selvfølgelig ud-
kommer den igen, men ikke nødvendigvis 4 gange 
om året, som nogle troede. nej det var da bare salgs-
gas, for der stod ”op til 4 gange om året”, og det fan-
gede, for der var mange, som spurgte til, hvornår 
næste udgave udkommer, er det hvert kvartal eller 
hvad? Ja ved lejlighed - kan jeg jo så sige, eller når 
det passer, og nu passer det så.
Det var et godt projekt, som trine fra GrAFikkeriet 
satte mig i gang med, hun kan også nogle tricks. 
Jeg har da ikke kendt magen til opmærksomhed 
det gav. Helt utroligt meget. Bare fordi en kloak-

mester sender et lille blad på gaden. År 2009 var 
også året, hvor jeg blev valgt til formand for Danske 
kloakmestre, Danmarks største brancheforening for 
kloakmestre. Det er sjovt, der kommer jeg i tale med 
rigtig mange ligesindede eller med samme ”kloak” 
sygdom, kan man vel sige. Det at være formand for 
en landsforening betyder jo også, at jeg sommeti-
der er et smut udenbys, men det fornemmer jeg, at 
der ikke sker noget ved. ole og Arne finder jo ud af 
det alligevel uden min indblanding. så det er dejligt 
at have sådan et par ”drenge” til at fikse lidt kloakre-
parationer mv. og specielt Arne er jo meget tolerant 
– han havde før jul 10 års jubilæum, ja det er 10 år 
siden han første gang mødte med sin madpakke: a 
det var faktisk på sin fødselsdag han begyndte i sit 
”nye” job i entreprenørbranchen. Ja 10 år sammen 
med mig, så må man være tolerant.

Jeg håber, at du også vil læse denne udgave af 
toiletklummen, så du forbliver velorienteret og kan 
følge med i, hvad der foregår i en ”lorte” branche.
God fornøjelse!!

Verner H. kristiansen, kLoAkDoktoren

kære kunDer i 
2009 unDskyLD!

Jeg må beklage det gik så stærkt 
op til jul, at vi i farten glemte 
hvordan julekortet plejer at se 
ud. Det skal aldrig ske mere. 
som plaster på såret er her et 
billede fra snæbum sø klædt i 
frost. 

www.kloakdoktoren.dk · Verner H. kristiansen Aps · Aut. kloakmester · Aut. rottebekæmper · telefon: 40 26 78 18 · 98 54 84 96

Verner H. kristiansen Aps
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                  miLJØDoktoren
kloakdoktoren - eller miljødoktoren?

  mAriAGerFJorD miLJØPris 
kloakdoktoren fik hele to indstillinger - og vandt prisen!

            sikke noGet  Lort
spildevand ledes direkte i drikkevandet

                     VÅs  - min BAre... 
  Hvad er skrøner og hvad er gode råd?

                                    Historie
Hvordan gik man på toilettet i gamle dage?

    er kunst noGet Lort?
er  en lort på dåse kunst - bare fordi 
den kommer ud af en kunstners r..?

Lokum                  
Læg en kage på bordet

sPiLDeVAnD          
kommunerne er medskyldige

BØrnesiDen       
masser af sjov og spas 

FrA HVerDAGen  
Gør-det-selv-folk og 
elendige håndværkere

iVærksætteri     
At starte op som selvstændige 
erhvervsdrivende

Hus oG HAVe     
Hvorfor købe katten i sækken?
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miLJØDoktor - eLLer kLoAkDoktor?
-Af Verner H. kristiansen · kLoAkDoktoren

Jeg har bare gjort, hvad jeg synes 
og mener, som jeg gør så tit for at få 
min vilje. sådan er jeg jo bare. Jeg gør 
hvad jeg synes, og ikke hvad naboen 
synes, som så mange andre gør. Jeg 
vil helst ikke være som de andre, det 
lykkes bare ikke altid! og selv om jeg 
har brugt lidt energi på at friske forstå-
elsen op i forhold til, at en septiktank 
skAL tømmes hvert år, og det er vores 
fælles ansvar at aflevere jorden til vores 
børn i brugbar stand, er projektet ikke 
færdigt. Det kan godt være, at vi er 
på vej her i kommunen, men vi skal jo 
også have fat i de kloge hoveder på 
christiansborg, så vi kan få lavet loven 
om, så kommuner også kan stille krav 

til grundejeren på landet om, at de 
skal dokumentere, at deres afløb er i 
orden. Det er jo nok ikke alene bøn-
derne, der sviner til.
når det regner, er det jo ”ganske for-
færdeligt”, at renseanlæggets ledning-
er render over og ud i fjorden. Det er 
jo noget svineri, bliver der sagt rundt 
omkring. men at en 1/3 af ejendom-
mene i mariagerfjord kommune  
”skider” direkte ud i jorden gør ingen-
ting, for det koster jo sølle 830 kr. for 
den årlige tømning + 3,80 kr. pr. m3 
vand, der bliver brugt, mod 7-9 gange 
så meget for dem, der er tilsluttet den 
offentlige ledning. Preben christen-
sen, formand for udvalget for teknik 
og miljø, mariagerfjord kommune (s) 
sagde: ”Prismodtageren er god til at 
gøre opmærksom på sig selv og spe-
cielt de gode ideer, han får. Han laver 
happenings, forfølger en sag, tiltræk-

ker sig politikeres opmærk-
somhed og er en ildsjæl, 
der brænder for at værne 
om miljøet i mariagerfjord. 
og så er han bogstaveligt 
initiativtager til et kæmpe 

lorteprojekt” roste Preben christen-
sen og fremhævede, at det ikke kun 
handler om at undersøge borgernes 
adfærd i forbindelse med tømning 
af bundfældningstanke på landet, 
men også om at oplyse og skabe 
bedre forståelse blandt borgerne for 
spildevandrensningens betydning for 
grundvandet.
”oplysningskampagnen skal ændre 
adfærden hos borgerne, og det er 
nok ikke lige det nemmeste” . forudså 
Preben christensen.
Projektet har 3 overordnede formål:

1:  At formidle oplysninger om spil-
devand og kloakker til skolebørn, 
formidlingen sker via to kloakklovne, 
undervisningsmateriale og hjemme-
siden www.skideligeglad.dk

2:  At oplyse borgerne om nødven-
digheden af korrekt håndtering af 
spildevand i det åbne land, herun-
der nødvendigheden af obligatorisk 
tømning af septiktanke/bundfæld-
ningstanke årligt, samt aflivning af 
gamle skrøner så som ”smid en død 

www.kloakdoktoren.dk · Verner H. kristiansen Aps · Aut. kloakmester · Aut. rottebekæmper · telefon: 40 26 78 18 · 98 54 84 96

LæG en kAGe PÅ BorDet...
-redaktionen.
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Hvem kender ikke til et hyggeligt kaf-
febord, fint dækket med hvide kopper, 
servietter og en lækker kage godt 
placeret i midten? Det er derimod de 
færreste gæster, som er vant til, at få 
serveret Lokum-kager. Denne lille 
småkage svarer til en dansk vanilie-
krans, men navnet Lokum, skaber en 
del mere opmærksomhed end den 
uskyldigt udseende kage har i sig selv. 
Det skyldes, at denne kage blev fundet 
hos en grønthandler blandt eksotiske 
krydderier og frugt fra hele verdenen. 

kLoAkDoktoren kunne nu godt se 
det morsomme i kageæsken og synes, 
at historien skulle deles med toiLet-
kLummens læsere i denne artikel. 
Dette skyldes også, at det i virkelighe-
den er lokummer, som gør, at kLoAk-
Doktoren formår at stille en kage på 
bordet. Hvis ikke folk har toiletter og 
benytter dem så flittigt, som de gør, 
så er der jo intet levebrød for en flittig 
kLoAkDoktor. Derfor kære læsere: 
tak for jeres gode indsats. kaffen er 
skænket og kagen er på bordet.

VeLBekomme!
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miLJØDoktor - eLLer kLoAkDoktor?
-Af Verner H. kristiansen · kLoAkDoktoren

mAriAGerFJorD miLJØPris
-Af inger taylor, mariagerfjord kommune

5

Det var en enig miljøpriskomité, der ud-
valgte Verner som vinder af miljøprisen. 
miljøpriskomitéen består af Jes Laursen, 
melanie simick og Preben christensen 
fra udvalget for teknik og miljø samt 
torben sommer-Larsen, ole Guldberg 
og Jørgen ussing fra Grønt råd.

”Der var seks personer eller virksom-
heder indstillet til miljøprisen”, fortæller 
formand for Grønt råd, Jørgen ussing. 
”Alle seks var rigtig gode kandidater til 
miljøprisen” oplyser han.
 
men Verner var alligevel den, som im-
ponerede komitéen mest ved at opfylde 
alle kriterier for miljøprisen. Det gælder 
lige fra at løse miljøproblemer til at 
fremme en sund miljøtilstand i mariager 
Fjord, at øge miljøbevidstheden og ind-
drage andre samt at tænke bæredygtigt 
og nyt på tværs af forskellige faglige 
områder.
 
Der var også hele to indstillinger på 
kloakdoktoren. Den ene indstilling 
roste Verner som en af kommunens 
største ambassadører for håndtering af 
spildevand og beskyttelse af vandløb 
og fjorden. Begge bruger flittigt ordet 
ildsjæl om Verner. en ildsjæl, der gang 
på gang formår at skabe opmærksom-
hed om at værne om miljøet via sin jyske 
humor, ildhu og sin faglige viden.
 
Desuden er han en person, der er med 
til at markedsføre mariagerfjord kom-
mune som et sted, hvor vi sætter miljøet 
i fokus – og et sted, hvor vi ikke er skide-
lige-glade! Derved henviser indstillerne 
til den skolekampagne, som Verner har 
igangsat med de to kloakklovne Bæni 
Begmand og Plalle Placebo. kloakklov-
nene rejser rundt til skoler i kommunen 
og ved hjælp af sjov og kloakhumor får 
de formidlet alvorlig miljøinformation 
om et ellers lidt mindre spændende 
emne som spildevand.

høne i septiktanken efter tømning 
for at starte gæringen”, ”septiktanken 
kan virke i 30 år uden at blive tømt”.

3:  At undersøge og registrere eksiste-
rende afløbsforhold i det åbne land.

Projektet har et samlet budget på 
1.300.000,- kr. som er blevet til ved øko-
nomisk støtte fra Danske kloakmestre, 
mariagerfjord kommune, eu, 
Velfærdsministeriet og ministeriet for 
Fødevare, Landbrug og Fiskeri.

1

2
3

4

5

Fotos: www.ihobro.dk
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Økologi og miljøbevidsthed er oppe i 
tiden og langt de fleste danskere har 
en holdning til klima, miljø og dyrevel-
færd. Desværre ligger al denne velvilje 
i langt de fleste tilfælde over landjor-
den. 
Hvad som foregår under jorden, nær-
mere betegnet i kloakker, nedløb og 
bundfældningstanke, ligger uden for 
mange forbrugeres samvittighed.
Via prøvetømning af flere hundrede 
septiktanke i det åbne land i mariager-

fjord kommune, viste det sig skræm-
mende ofte, at der ikke havde fundet 
tømning sted i årevis. Dette resultere-
de i, at septiktanken fik overløb, og spil-
devand (fra toilet, køkken og bad) flød 
ud over jorden, i nogle tilfælde videre 
ud på markerne og ud i vandløbene.

Den værste oplevelse i kommunen er 
en grundejer, som leder alt sit spilde-
vand til ejendommens gamle drikke-
vandsbrønd lige ned i det vand, som 

”engang” var drikkevand. Det er det så 
ikke mere. Godt vi har kommunen til 
at sørge for rent drikkevand.

sikke noGet Lort
-redaktionen

overfyldte kloakker, oversvømmede 
veje, fyldte kældre det er følgerne 
af den stigende regnmængde. Den 
stigende regnmængde er dog ikke 
alene skylden, store huse med kæmpe 
indkørsler belagt med fliser, alt er tilladt 
eller i hvert fald ikke forbudt. Dét at 
byerne udbygges med nye kvarterer 
og det fylder også godt i de indre 
kloakker, som tit er fællessystem. Det 
går ikke længere, der må gang i reno-
vering af de gamle kloakker herunder 
separering af regnvand og spildevand.

reGnVAnD i renseAnLæGGet
et typisk gammelt hus med flisebelagt 
indkørsel leverer ca. 120-150 m3 vand 

til kloaksystemet og derved også til 
rensningsanlægget om året.  udgif-
ten ved at rense det ”rene” vand fra 
taget og indkørslen, efter det er blevet 
svinet til nede i spildevandsledningen, 
vil uden tvivl på ganske få år kunne 
betale regnvandstilslutningsbidraget 
tilbage.

tiLBAGeBetALinG
Det vil derfor være en god forretning 
for kommunerne at tilbagebetale 
tilslutningsafgiften, hvis der forligger 
en erklæring med diverse bilag fra en 
autoriseret kloakmester på, at regn-
vandet er håndteret på egen grund, 
alternativt kan der laves faskiner med 

overløb til kloakken med en begræn-
set udledningshastighed, således at 
regnvandet bliver forsinket så meget at 
fællessystemet ikke står op i kældre mv. 
i områder, hvor afløb ender i fælles-
systemer inden renseanlægget, bør 
der være et udledningsmaksimum for 
regnvand. Alle byggetilladelser bør 
indeholde en maks. udledningsregn-
vandsmængde.
Da vi endnu ikke har sikkert bevis for, 
at ”spådomme” holder, kan vi jo ikke 
vide, hvilken udvikling verden tager, 
og derfor kan selv den bedste ikke 
dimensionere et afløbssystem, som for 
altid vil være stort nok.

kommunerne er meDskyLDiGe
-redaktionen.
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NY ELEV
 -endnu bedre priser

Klip og farvning
Ved bestilling af klipning 
og/eller farvning udført 
af Stephanie - under
kyndig vejledning af Sisse.

2 stk. ghd 
produkter
GHD Hårprodukter er specielt udviklet til 
at beskytte og pleje hår som er udsat for 
varme fra fl adjern. Professionel hårpleje-
serie til varmeudsat hår. 

-15%

kr. 199,-

unDGÅr For smÅ 
kLoAkLeDninGer om 10 År
Bliver alle byggetilladelser ledsaget af 
en max udledningsmængde eller en 
tilpas lille dimension stikledning på, vil 
denne dimensionering bliver mere 
sikker i fremtiden, så vi undgår igen om 
10 år at have alt for lille kloakledninger.
Herunder er det, der kan være et flot 
og dekorativ regnvandsmagasin som 
vil gavne kloakkerne og så sandelig 
også pynte op i industrikvarterene.

kommunerne er meDskyLDiGe
-redaktionen.

ALLe ByGGetiLLADeLser 
BØr inDeHoLDe en mAks. 
uDLeDninGsreGnVAnDs-
mænGDe.
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FinD 7 FeJL HVAD er rækkeFØLGen?

FÅ tiLsenDt en Pixi-BoGsuDoku
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Få tilsendt en flot Pixi-bog om vandets store
kredsløb. Følg den lille dråbe, fra den lander i hånd-
vasken og videre på dens rejse gennem kloakken og 
renseanlægget til det store hav.
spændende læsning for de mindste og hvem ved? 
måske kan mor og far også lære noget?
send en mail til kLoAkDoktoren: 
hamselv@verner-hk.dk og skriv din adresse, så får du 
en fin bog tilsendt med posten.

Hvad er rækkefølgen i spildevandets 
renseproces? skriv numrene i de 
hvide felter og sammenlign din viden 

med historien i Pixi-bogen, som du 
kan få helt gratis med posten  af 
kLoAkDoktoren (læs nedenfor).

www.kloakdoktoren.dk · Verner H. kristiansen Aps · Aut. kloakmester · Aut. rottebekæmper · telefon: 40 26 78 18 · 98 54 84 96

Der er fart på vandet. Det er som at køre i rutschebane, og dråben føler sig helt glad et kort øjeblik. 

I byen
Her kan du læse om, hvad dråben oplever, hvis 
du bor i byen. Bagefter kan du på side 12 læse 
historien om spildevandet på landet. Måske du kan lære din mor og far noget om 

spildevand bagefter?

14

Det går ligeud ...

det går hurtigt  ...

det går rundt ... Der er kloakrør fra andre huse, som støder til og leder mere spildevand ind 

i røret. Røret er nu meget bredere, og der er meget vand, som løber igen-

nem med høj fart. Det lugter fælt, for spildevandet indeholder madrester, 

papir, lort, hår og sæberester fra mange mennesker, huse og lejligheder.

15

det går hurtigt  ...

og det går langsomt.

3 historier i én:
Spildevandet på landet

• 
Spildevandet i byen

• 
Vandets kredsløb

• 
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HVem er JeG?

FÅ tiLsenDt en Pixi-BoG
1

2

3

Jeg blev uddannet kloakmester i 1990. Allerede dengang skulle alt 
spildevand fra en bolig ledes til ”septiktanken” også kaldet “bund-
fældningstanken”, hvor spildevandet skilles i 2 dele; flydeslam som 
flyder oven på og bundfældelig slam som falder til bunds i tanken.

Lidt filosofisk kan man sammenligne en gammel bundfældnings-
tank med en hestevogn og en ny bundfældningstank med en ny 
bil. Både for køretøjer og bundfældningstanke er der er sket en stor 
udvikling. Den gamle hestevogn er slet ikke hurtig nok og lever slet 
ikke op til vor tids travle levevis, og den gamle bundfældnings-tank 
kan heller ikke følge med. i gamle dage brugte vi brun sæbe, vaske-
bræt og knofedt til at gøre rent og vaske tøj med. i dag bruger vi 
vaskepulver, opvaskepulver, skyllemiddel, afspændingsmiddel, sulfo, 
hårshampoo, hårbalsam, tandpasta, klorin, flydende rens, afløbs-
rens, mv. for at holde hus og hjem rent og pænt, og derfor lever en 
bundfældningstank af ældre dato slet ikke op til nutidens brug af 
kloakken.
i sundhedsvedtægten fra 1912 står der, at en bundfældningstank 
skal tømmes én gang om året. Dette er blevet glemt med tiden; for-
mentlig fordi kommunerne havde tilid til, at den enkelte borger ikke 
ville løbe den risiko i forhold til sundhed mv. ved at lade være. kom-
munerne tog grueligt fejl. Alt for få tømmer tanken. nogle af uvi-
denhed, og andre fordi de tror, at de ved bedre! Desværre havner 
spildevandet fra disse boliger ofte direkte i vores grundvand eller i 
nærliggende vandløb. Denne lille historie er blot for at understrege, 
at der er mange skrøner og gamle vaner, som en kloakmester må 
arbejde med til daglig. Du kan jo se, om du selv kan se forskel på 
skrøner og sandhed. tag testen her under - hvis du tør!

Hvis køkkenafløbet er tilstoppet, hvilke af følgende produkter 
skal du så hælde i køkkenvasken for at forsøge at udbedre 
skaden: 1: kaffegrums?  2: kattegrus?  3: kogende vand?

Hvis toilettet stopper, fordi du har puttet for meget papir i det.
Hvad gør du så? 
1:  Bruger børsten og presser det hele igennem, mens toilettet 

skyller med stort skyl?  
2:  Hælder en stor spand vand i toilettet, mens der skylles med 

stort skyl?   
3:  tager en spand og et par gummehandsker og får hevet det 

op igen?

når du har en septiktank, hvordan vedligeholdes den så bedst 
for både natur og mennesker? 
1:  Der skal  holdes gang i forrådningsprocessen, så opløses 

slammet af sig selv. sker det ikke, kan man smide fx en død 
høne, madrester el. lign. ned i tanken?

2:  Den skal tømmes med slamsuger og fyldes med vand umid-
delbart efter?

3:  Der skal hældes ekstra vand i den hver anden måned, så 
slammet kan bundfælde sig?

skrØner eLLer GoDe rÅD?

1: svar nr. 3, kogende vand.  
2: svar nr. 3, spand og gummihandsker 
3: svar nr. 2: tømmes med slamsugerillustrationer: www.grafikkeriet.dk og www.sxc.hu

1: Jeg har gul bluse på
2: Jeg smiler
3: Jeg har den ene hånd løftet
4: Jeg har ikke ret meget hår på  
    hovedet
5: Jeg har shorts på
6: Jeg har grønne øjne

ForskninGens

DØGn 2010
kloakdoktoren 

er at finde på 

”ForskninG-

ens DØGn” 

den 24. april 

2010 i det røde pakhus på havnen 

i Hobro, Her kan du få en pixibog, 

se hvad du kan finde i kloakken, 

desuden kommer kloakklovnene 

på besøg og ”optræder” med deres 

lorteshow.

Det er en spændende dag, hvor du 

kan blive så klog, at du faktisk kan 

lære dine forældre noget ;0)
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GØr-Det-seLV-FoLk oG LetsinDiGe HÅnDVærkere
-redaktionen

igen og igen ser vi i medierne, at 
kloakker er for små, vandet vælter op 
af brønde og op af afløb i kældre. men 
hvis er skylden? er det kun Vor Herre 
og syndfloden, eller er der andre som 
kan være medskyldige?

Vor Herre Bærer 
ikke skyLDen ALene
mange boligejere har selv lagt fliser 
i indkørsel, på terasse eller rundt om 
huset, og lige en plads til ”kone” bilen, 
og et hjørne til campingvognen.  Des-
værre får det konsekvenser, når man 
dækker det meste af grunden med 
hus og fliser. Det kan gå rigtigt galt. 

Det hænder ofte, at boligejere får børn  
og der skal naturligvis 
være plads, så de 

kan få hver 
de-

res værelse. men med mange børn, så 
skiftes bilen ofte ud med en stor stati-
oncar eller en mPV. Forbruget stiger 
og mængden af brugsmidler stiger 
og stiger. Akkurat det samme sker jo 
under jorden. Hvor der tidligere kun 
udledtes spildevand for to voksne, ud-
ledes nu spildevand for to voksne og 

to-tre børn. tøjvask, badevand, 
toiletskyl, madlavning. spil-
devandet fosser igennem de 
gamle kloakrør. er det så bo-
ligejerens, eller kommunens 
ansvar? en risiko er, at vandet 
stiger i kælderen, det er træls, 
og det skete jo aldrig i gamle 
dage. men oprindeligt var 
kælderen sandsynligvis ikke 

indrettet til 
bebo-
else. 

kælderens faste beboere var sandsyn-
ligvis fyret og brændet dertil, en grue-
kedel, en cykel og en stak haveredska-
ber.  ”Gør det selv keld” og letsindige 
håndværkere har gennem tiderne 
renoveret mange kældere og det ses 
desværre ofte hurtigt på vandstanden 
i underste etage.
Der kan selvfølgelig monteres et 
højtvandslukke eller et tilbageløbs 
stop. Det er som sådan også en god 
nok løsning, blot man husker at bruge 
det der er godkendt til de forskellige 
installationer, og for Guds skyld: Husk 
at efterse dem JæVnLiGt. Det er jo 
noget mekanisk, der sidder nede i spil-
devandet døgnet rundt, så se til dem 
og hold dem rene for din egen skyld!

nu Vi er VeD Det 
meD kæLDeren 
De fleste (mænd) holder af en kold 

fadbamse. så lad os bruge den 
som udgangspunkt i næste 
eksempel. Hvis du har en ”kold 
bamse” i et glas med varme 
uden om, dannes kondens 

uden på glasset. Det samme sker 
i kældre, som i sin tid var lavet til kul, 
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”kært” BArn - mAnGe nAVne: 
mennesket har altid skabt affald og har 
altid haft svært ved at skaffe sig af med 
det. Fx den menneskelige afføring. 
Dette bliver ofte benævnt ved mange 
andre navne, både officielt og i folke-
munde, såsom ekskrementer, fækalier, 
latrin, fæces, lort, bæ, klumper, bom-
melom, høm-høm, stort, øllebrød osv. 
mange navne til en naturlig ting.

1700-tALLet
i 1700-tallet, opsamlede man latrin i 
svindgruber, der tit var placeret under 
trappen til de øvrige etager (altså inde 
i huset). svindgruben var en delvis  

nedgravet, opmuret beholder uden 
bund og tit udført uden låg. meningen 
var, at det meste af afføringen skulle sive 
ned i undergrunden, for så var man da 
af med det problem. Den skulle dog af 
og til tømmes, for som bekendt er ikke al 
afføring flydende.

1800-tALLet
i begyndelsen af 1800-tallet indførtes 
tøndeklosetterne, de såkaldte retira-
der, der blev placeret i baggårde eller 
lignende steder. De blev regelmæssigt 
tømt af ”natmænd”, der tømte spande-
ne over i specielle hestekøretøjer. Ville 
man stå sig godt med disse natmænd, 
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Aloe Vera er god for hud og slimhinder, holder maven i form, øger kroppens optagelse af 
vitaminer og normaliserer PH-værdien. FOREVER har et af verdens højst stillede produktkrav.
90 dages returret - brug produkterne i 3 måneder. Er du ikke tilfreds, så får du pengene tilbage.

Henrik Christiansen · Hobro · 40 98 99 80 · h.christiansen@adr.dk 
WWW.ALOETRADE.DK

NATURLIG SKØNHED?
HVEM VIL IKKE GERNE OPNÅ

TIL DEN AKTIVE:
ALOE HEAT LOTION

Beroligende og afslappende 
virkning. Massér efter behov 
lotionen ind på muskler, bryst 
og tindinger. Lotionen er PH-
balanceret og virker i dybden. 
Heat Lotion indeholder bl.a. 
Forever Gel, mentol samt 
eucalyptus-, sesam-, jojoba- 
og abrikoskerneolie.

Indhold: 118 ml. 

TIL SOLELSKEREN:
ALOE VERA GELLY

“Planten på tube”. Indeholder 
100% stabiliseret Forever Gel 
og er velegnet fra top til tå.
Anvend Jelly på fx tør hud, 
hævelser under øjnene eller 
efter solbad. Gelly beroliger 
og giver næring. Den er anti-
seprisk og indeholder ingen 
olie.

Indhold: 118 ml. 

TIL HELE FAMILIEN: ALOE LIPS

Læbepomade med jojoba og bivoks, som 
fugter og blødgør læber, som er tørre og 
sprukne af vind og sol. Aloe Lips giver dine 
læber fi n glans og blødhed.

Indhold: 118 ml. 4 STK 100,- KR

142,- KR 142,- KR
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GØr-Det-seLV-FoLk oG LetsinDiGe HÅnDVærkere
-redaktionen

fyr mv. Der er støbt beton direkte 
ud mod jorden, som er ca. 8 grader 
(kold), og hvis så der er varmet op til 
beboelse i kælderen, hvad sker der så? 
Præcis som med øllet, bare modsat. 
kondensen opstår indvendigt, og har 
”Gør det selv keld” eller den letsindige 
håndværker fx monteret en gipsvæg 
for at pynte lidt og holde på varmen, 
kan man hurtigt forestille sig hvilke 
problemer, som vil opstå bag ved den 
”gode” varme og tætte væg? kondens 
vil utvivlsomt opstå, og i løbet af meget 
kort tid vil der sprede sig skimmelsvam-
pe  i hele kælderen.
tænk dig godt om, inden du går i 
gang. Der er en årsag til at der er lavet 
et ”bygningsreglement”, som skal føl-
ges. Husk du kan ikke spare dig rig. til 
gengæld kan du nemt købe dig fattig i 
dårlige løsninger! 

           Husk!
Du kAn ikke sPAre DiG riG!
men tiL GenGæLD nemt 
kØBe DiG FAttiG i DÅrLiGe 
LØsninGer

 så de ikke spildte så meget på deres 
vej ud fra baggårdene, stillede man tit 
en snaps eller to i nærheden af tønde-
klosetterne.

1900-tALLet
omkring 1900 var der ca. 30.000 
tønder i københavn, i 1925 ca. 14.000, 
og så sent som i 1970’erne var der 
stadig nogle områder, der blev betjent 
ved natrenovation. Disse lejligheder 
(på nørrebro) er siden blevet saneret, 
således at det ved årtusindeskiftet kun 
er få kolonihaveområder, hvor reno-
vationen foregår manuelt og vel at 
bemærke, om dagen.

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533Lucernevej 2 . 9500 Hobro

Tlf. 98 522 533
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Den 21. juni 2005 startede Hobroeg-
nens kloakservice Aps op som kloakser-
vicefirma. Firmaet blev på sin vis grund-
lagt af karl Vestergaard Andersen en 
forårsdag på elmevej i Hobro. Vi havde 
set på noget kloak pga. nogle rottehul-
ler i et blomsterbed. karl havde spulet 
og undertegnede havde haft kloak-tv 
i afløbet for at finde fejlen. Da vi havde 
pakket sammen, stod vi og sludrede, 
som vi så tit gjorde efter en lang dags 
problemløsning.
Pludselig - eller så pludselig som karl 
nu siger det: ”Jeg kan egentlig godt 
tænke mig at blive selvstændig og få 
min egen slamsuger, men det der med 
regnskab og kontorarbejde er ikke lige 
mig”. Det nærmest røg ud af munden 
på mig: ”hvis du kan bruge mig til 
noget, er jeg klar”. ”tjaa, det var jo det 
jeg har tænkt på”, sagde karl. Ja så gik 
snakken de næste dage om hvordan 
og hvorledes. Det skulle jo også lige 
vendes på hjemmefronten, og der 
skulle nogle penge til, (og vi har jo kun 
været i kloakbranchen, så vi havde jo 
umuligt kunne sætte noget til side til en 
slamsuger).  Der blev en sen nattetime 
sendt en mail til Hvilsom Andelskasse 
med et budget på 5 linjer, udgift til køb 
af bil, udgift til dieselolie, udgift til løn, 
udgift til forsikring/vægtafgift, indtægt 
ved forventede timer, som slamsugeren 
ville køre.

Ja vi manglede lige 2.000.000,- kr. til 
at aflevere for at få en ny slamsuger. 
kl. 11.00 næste dag kom der en mail 
tilbage fra Hvilsom Andelskasse: ”det ser 
spændene ud, fortsæt”. sÅDAn, må vi 
sige, det er sørme et pengeinstitut, der 
vil noget. Det var ikke dér, tiden stod 
stille, men det gav os også en gevaldig 
tiltro til, at dét, vi var i gang med, ikke 
var helt tosset.

som Lyn FrA en kLAr HimmeL
tiden gik. Vi snakkede og regnede 
o.s.v., lige til en dag, hvor jeg var ude i 
byen for at se på noget nyspulet kloak, 
hvortil kunden sagde: ”Ja det er godt 
nok thorup, der har spulet, men når 
dig og karl får en spuler, vil vi da bruge 
jer”. HoLD DA oP, hvor vidste han det 
fra??? Det var ikke smart, hvis rygterne 
gik rundt i byen, om at vi skulle til at 
udkonkurrere det kloakservicefirma, der 
var i byen. Det skulle jo gerne komme 
som et lyn fra en klar himmel, at karl 
holdt på sit gl. arbejde og dagen efter 
startede som selvstændig.
karl og jeg snakkede sammen lidt sene-
re og blev hurtigt enige om, at det var 
om 14 dage vi vil gå i gang. Vi måtte 
ringe til Hvidtved Larsen i silkeborg og 
sige, at vi godt ville have den Flex Line 
demo-slamsuger, som de havde til at 
stå. ”Jamen den kan i da godt købe”, 
sagde Gert dernede. 
”tak fint, hvornår kan vi hente den??” - 
”jeg syntes lige, at i skal komme ned og 
se den, inden i køber den”, sagde Gert, 
”det er jo trods alt 2.000.000,- kr., vi 
snakker om”. nå ja, hvis det skulle være, 
så måtte vi jo det, men det kneb noget 
med tiden. karl havde ikke flere feriefri-
dage tilbage på sit daværende arbejde, 
så han måtte jo arbejde hver dag. så 
enden blev, at vi kørte til silkeborg en 
søndag formiddag for at se denne her 
slamsuger, og den var jo som forventet, 
og da det var en demomodel, som de 
kørte rundt og viste frem, var den nok 
ok. karl kørte en tur rundt i byen, mens 

jeg gik på kontoret med Gert. Vi fik 
aftalt det sidste, som vi skulle have med 
til slamsugeren. Ja snakken gik og gik, 
til sidst spurgte jeg, om ikke vi lige skulle 
skrive på en kontrakt eller lignende, 
nej, her hos os er en aftale en aftale, 
nå ja det var selvfølgelig også ”kun” 
2.000.000,- kr., som vi snakkede om.
Vi fik sendt et billede til avisen, og ja det 
er rigtigt - billedet vi brugte, tog jeg selv 
med kameraet i den ene hånd, det var 
fint nok. Der var godt nok nogle stykker, 
som sagde, om vi ikke kunne have fået 
én til at tage det billede - selvgjort er 
velgjort, og set i bakspejlet hvad betød 
det? ikke en skid, vi er blevet så fantas-
tisk godt modtaget overalt i området, 
og kom godt i gang samme dag, som 
det var i Hobro Avis, hvor karl var kørt 
til silkeborg for at hente slamsugeren. 
Vi måtte ringe efter assistance hos Alex i 
randers. Arbejdet væltede ind; hold da 
op hvad har vi gang i, tænkte jeg indtil 
flere gange.

Det interesserer miG 
ikke en skiD
På tredje dagen fra opstart blev jeg 
ringet op. Det var carlo fra nki, ”jamen 
goddag carlo, hvad kan jeg hjælpe 
dig med”? ”Vi skal lige holde et møde”, 
sagde carlo. Jeg spurgte ham om 
hvad. – ”Ja vi skal lige hilse på hinan-
den, så vi ved, hvem vi er”, sagde carlo. 
nå, jeg vidste jo godt hvem carlo var, 
så det var der jo ingen grund til, men 
han blev ved, så til sidst lod jeg mig 
jo overtale til et møde om mandagen 
på femte dagen fra opstart. Det blev 
tid, og carlo kom. Han var hurtig til at 
fortælle om alt det, han kunne, og hvor 
mange biler han havde, jo det var en 
”stor” mand ham carlo, og så kom jo 
så også forklaringen på, hvorfor vi lige 
partou skulle holde møde i en fart. ”ser 
du”, sagde carlo, ”jeg har et entrepre-
nørfirma i Aalborg, hvortil jeg mangler 
en leder, der er 12-15 mand, det er 
lige noget for dig Verner”. ”neJ, det 
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var det ikke”, sagde jeg til carlo. ”Jo, jo”, 
sagde carlo, ”det er alletiders mulighed 
for dig at komme til at lede sådan en 
forretning, og så kan jeg jo overtage 
styringen af slamsugeren i Hobro”, 
sagde han. Ja det kan da godt være, 
at det er alle tiders mulighed, med det 
interesserer mig ikke en skid. Jeg havde 
det jo lige, som jeg gerne ville have det. 
”så glem det carlo”, sagde jeg. ”nå men 
så farvel”, sagde carlo. så var han hurtig 
ude af døren igen. 

 
 
Få dage efter kom der så et brev fra en 
advokat, at vores navn Hobroegnens 
kloakservice Aps lå for tæt på carlos ny 
opkøbte kloakservicefirma fra Hobro, 
samt at karl ikke måtte udføre slamsu-
gerarbejde p.g.a. han tidligere job, hvor 
han ifølge advokaten var daglig leder, 
og ansat under funktionærloven. tja, 
hvis ikke man må købe et par handsker 
uden at ringe til chefen, er man vist ikke 
daglig leder eller noget i den retning!!! 
så op i r… med det. Vi skrev tilbage til 
advokaten, hvad vores opfattelse af det 
var, og der kom yderligere trusler, nå 
men skidt med det, vi gad ikke bruge 
energi på det. så vi ændrede navnet til 
det nuværende ”karl og Verners kloak-
service Aps”. Ja og så kom vi jo gratis i 
avisen igen, ikke dårligt, ikke dårligt!!
tiden er gået, der har været nok at lave, 
måske rigeligt indimellem, det er gået 
over al forventning. men alt det arbejde 
har taget hårdt på slamsugeren, så 
vi har bestilt en ny, for vi kan jo ikke 
levere kloakservice, når bilen holder på 
værksted. Det skal jo være i orden, det vi 
kommer med. 

Den 21. juni 2010 har vi 5 års fødsels-
dag. mon ikke det bliver fejret??  

  tJA, HVis ikke mAn mÅ 
  kØBe et PAr HAnDsker 
uDen At rinGe tiL cHeFen, er 
mAn Vist ikke DAGLiG LeDer eL-
Ler noGet i Den retninG!!! sÅ 
oP i r… meD Det 
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nu næsten 50 år efter Piero man-
zoni konserverede sin afføring i 90 
små dåser med 30 gram fækalie i 
hver, kan værket stadig vække for-
argelse og få sindene i kog.
selv Danmarks nye kulturminister 
Per stig møller gav for kort tid si-
den sin uforbeholdne mening om 
værket til kende i et live tV show.

         ”Det Her er noGet   
         Lort”, sAGDe minis- 
teren. ”Det skuLLe HAVe 
Været skyLLet uD”

Lederen af randers kunstmuseum 
er irriteret over kulturministerens 
udtalelse: ”kunst skal ikke nødven-
digvis provokere. Det må gerne 
provokere, men det her er noget 
lort. Jeg synes det er at gøre nar af 
godtfolk at sætte sådan noget i en 
montre”, siger kulturministeren.
Per stig møller  udtalte sig også: 
”Hvis man havde søgt ministeriet 
om penge til at købe den dåse, 
så ville han sige, at ”det er noget 
pjat at bevilge penge til det.” Det 

er især den udtalelse i tv-program-
met, som falder museumslederen 
for brystet. 
Flere danskere stiller desuden 
spørgsmålstegn ved, om det over-
hovedet er resultatet af manzonis 
presseøvelser, der er at finde i då-
serne. men den er god nok. Flere 
af dåserne er gennem tiden sprun-
get læk. Det er blandt andet sket 
for randers kunstmuseum, hvor de, 
nu hvor der alligevel var hul på lor-
tet, fik foretaget en analyse af ind-
holdet. resultatet var tydeligt: Det 
er lort.

ikke som Lorte er FLest. 
og værket er utvivlsomt lort, men 
ikke lort som lorte er flest. For man-
zonis værker er de seneste år blevet 
solgt på flere auktioner til en pris, 
som selv de reneste guldklumper ser 
på med misundelse. 

soLGt For knAPt en miLLion
i 2007 kunne manzonis dåselort sæl-
ges for 120.000 euro, hvad der i dag 
svarer til 893.000 kroner.
i 2008 blev endnu en dåse sat til 
salg. Den 25. november kom dåse 
nummer 57 under hammeren, og 

prisen endte på 84.750 euro, 
eller i omegnen af 630.000 
danske kroner. 

Dyrt Lort
i hver dåse har manzoni 
lagt 30 gram lort. Det giver 
en pris per gram på mere 
end 20.000 kr. til sammen-
ligning koster en ounce 
guld, 28,35 gram, i øjeblik-

ket 6.150 kroner. og det 
svarer til, at prisen for 

skal du købe hus? så pas endelig på 
ikke at ”købe katten i sækken”. Vi ser 
mange som netop har købt deres 
drømmehus, og fundet ud af, at der 
godt kan blive råd til at få køkkenet 
moderniseret med det samme. Det 
er også en rigtig god idé for de fleste. 
Problemet opstår først, idet den nye 
boligejer glemmer at medregne kloak-
ken. Forglemmelsen skyldes ofte, at det 
er nemt at forestille sig indretningen 
af et nyt køkken, de flotte nye fliser og 
den store kogeø. men hvad hjælper 

det at bruge en større eller mindre for-
mue på et nyt luksuriøst køkken, hvis 
kloakken stopper, og der lugter fælt i 
hele huset?
Den nye boligejer kan sandsynligvis 
trække let på skuldrene og trøste sig 
med, at han eller hun havde været 
fornuftig ved huskøbet. Han eller hun 
tegnede jo en god rørskadeforsikring. 
så er det, historien gentager sig, som 
så ofte før. skaden bliver lokaliseret. 
Det viser sig desværre, at røret er faldet 
sammen under badeværelsesgulvet. 

Det er uheldigt. For så skal de flotte 
fliser brydes op, og det var måske oven 
i købet et af de rum, som den nye 
boligejer faldt for. et nyt badeværelses-
gulv løber hurtigt op i mange penge, 
og et nyt gulv står i stor kontrast til 
de lidt ældre flisevægge, og i bruse-
kabinen er det helt tydeligt. i værste 
tilfælde kan man forestille sig et helt 
nyt badeværelse. Det opnås sjældent 
for under 50.000 kr. Den nye boligejer 
begynder så småt at forstå hvor omfat-
tende regningen bliver, men læner sig 

HVorFor kØBe kAtten i sækken?
-Verner H. kristiansen · kloakmester · syn- & skønsmand
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Du kan nu sidde hjemme i stuen, på kontoret, i toget eller hvor det lige vil 
passe dig at redigere din hjemmeside. Det eneste det kræver, er en computer 
med adgang til internettet. Det meget brugervenlige program du redigerer 
din hjemmeside i, ligger på internettet og du vil blive undervist i at bruge det.

4.500,-
Ekskl. hosting (350,- kr md) og moms

PROFESSIONEL 
HJEMMESIDE

□  Professionel grafisk opsætning
□  Hjemmeside du selv kan redigere
□  Hjemmeside i 2 sprog
□  Danmarks bedste support
□  Ubegrænset antal sider
□  100 mb serverplads (muligh. for mere)
□  Løbende udvikling af moduler
□  Årligt 4 timers teknisk bistand
      fx SEO (søgemaskineoptimering)
□  Årligt 4 timers grafisk bistand
      fx justering af topbanner, flash mv.
□  Løbende opdatering

Kontakt for yderligere oplysninger:
GRAFIKERIET · 20 30 65 43
www.grafikeriet.dk

□  Årligt 4 timers grafisk bistand
      fx justering af topbanner, flash mv.
□  Løbende opdatering

□
□

FORÅRS-
TILBUD

et gram guld ligger på omkring 220 
kroner. manzonis eget lort på dåse er 
altså næsten 100 gange mere værd 
end ægte guld.

DÅseLort i DAnmArk
Verdens største samling af manzonis 
kunstværker befinder sig på Herning 
museum of contemporary Art. Det 
kunne være lidt af et overraskelsesmo-
ment at tage familien med på muse-
um for at studere lort på dåse.

VerDens mest kuLtureLLe 
ArBeJDsPLADs
men vi kan vel konstatere, at eftersom 
lort på dåse er kunst og dermed kul-
turelt, så må kloakmesteren jo have 
en af de mest kulturelle arbejdsplad-
ser i Danmark. i kloakmesterens hver-
dag får man nemlig ikke lort på dåse 
- der kommer det i spandevis.
til gengæld bliver folk ikke forargede, 
når han dukker op, for når kloakme-
steren ankommer, skyldes det ikke 
provokation, men derimod i de fleste 
tilfælde, at lokummet brænder.
se dét er da et kunststykke ikke? 

90 dages returret - brug produkterne i 3 måneder. 
Er du ikke tilfreds, så får du pengene tilbage:

Henrik Christiansen · Hobro · 40 98 99 80 · h.christiansen@adr.dk 
WWW.ALOETRADE.DK

Efter en lang kold vinter er helbredet i højsædet. En forud-
sætning for et godt helbred er en sund fødeindtagelse. Aloe 
Vera er god for hud og slimhinder, holder maven i form, 
øger kroppens optagelse af vitaminer og normaliserer 
PH-værdien. FOREVER har et af verdens højst stillede 
produktkrav
Indhold: 1.000 ml.

Saml dine veninder eller kolleger og lad jer forkæle en aften hvor i 
afprøver og tester de økologisk dyrkede skønheds- og velværeprodukter 
fra FOREVER. Som værtinde bliver du værdsat:

SKØNHED KOMMER INDEFRA...

VENINDEAFTEN?

Efter en lang kold vinter er helbredet i højsædet. En forud-
sætning for et godt helbred er en sund fødeindtagelse. Aloe 

Saml dine veninder eller kolleger og lad jer forkæle en aften hvor i 

242,- KR

DU FÅR PRODUKTER FOR 300,- KR

fortrøstningsfuldt op ad den tegnede 
forsikring. men forsikringer regnes ud 
efter afskrivningsreglen. Hvor meget er 
dit gamle badeværelse værd efter 6-8 
år? ikke ret meget. Pointen: Få efterset 
kloakker inden huskøb! Viser der sig at 
være problemer, så få det med i kredit-
foreningslånet over 30 år.

en forundersøgelse af kloakken kan i 
mange tilfælde gøres for et par tusinde 
kr. men pengene er altid givet rigtigt 
godt ud.

HVorFor kØBe kAtten i sækken?
-Verner H. kristiansen · kloakmester · syn- & skønsmand

Alt i trykte- og digitale medier · Video · Foto · Illustration



Sidder du godt i det …?

Uanset hvordan din økonomiske situation er, er det vores opgave i Andelskas-
sen at finde de løsninger, der passer præcis til dig.

Vi bakker gerne op om dig og din økonomi – også selv om du måske ikke er 
kunde hos os. Vi vil gerne hjælpe dig med af få det fulde overblik over din 
økonomi. Vi kommer hele vejen rundt om både stort og småt, og det er oven i 
købet helt gratis.

Kig forbi Andelskassen til et uforpligtende møde og hør, hvilke muligheder du 
får hos os. Du finder os på Hannerupvej 267.
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– Eller er du på spanden?

Andelskassen Himmerland, Hvilsom
Hannerupvej 267 • Hvilsom • 9500 Hobro • Telefon 87 99 39 60


