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Splat! Noget koldt, vådt og virke-

Han vendte sig hurtigt rundt og fik

I vandet ved siden af ham lå der en

lig ulækkert landede i Antons nak-

øje på to store drenge, der legede

stor og slimet vandmand. Den var

ke.

lidt længere væk i det lave vand.

så ulækker, at Anton nu også be-

De grinede og pegede ad ham, og

gyndte at ryste.

han begyndte at græde.
Han sagde ikke noget til de store
drenge, men spænede i stedet op
til sin morfar, der sad og læste i det
varme sand på stranden.
Anton var en lille, tynd dreng, der
altid havde uglet hår. Hans morfar
var en gammel, senet, solbrændt
mand med uglet skæg, og sammen
tilbragte dette uglede par sommeren i deres sommerhus;
en gammel, vakkelvorn hytte
ved stranden.
Morfar var af den opfattelse, at børn udmærket forstår
de fleste ting, og at man ikke
behøver at tale babysprog
til dem. Derfor kunne Anton
godt lide at være på ferie
hos ham.
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Anton dumpede ned på det blå
badehåndklæde og lagde armene over sit ansigt. Kiggede ned og
låste blikket på håndklædets mønster, mens han vippede med tæerne i sandet.
Jeg har set flyvefisk før, men jeg har
godt nok har aldrig set en flyvende
vandmand, sagde morfar.
Anton kunne ikke lade være med at
smile.
Åh altså, morfar, hvorfor er alle altid så onde!, spurgte han fortvivlet.
Jeg tror ikke, at de drenge er klar
over, hvor dårligt de faktisk behandlede et levende væsen.
Levende væsen?
Anton forstod ikke, hvad morfar
mente.
Tænk lige over det: Var det, der
skete, værst for dig eller for vandmanden?, spurgte morfar sit barnebarn.
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De spiste frokost i sommerhuset,
og da de sad ved bordet, kiggede
Anton ud på havet og sagde:
Morfar, vandmænd er nogle mærkelige dyr. De føles som gele, og
de lever i havet, men de er ikke
fisk. Jeg synes, de er ulækre! Hvad
laver de overhovedet? Hvad skal
man med dem? Og er de farlige?
Anton kom i tanker om, at hans mor
engang havde forbudt ham at røre
ved vandmænd, og han blev en lille
smule bekymret.
Det ved jeg ikke. Men skulle vi to
ikke tage og finde ud af det, svarede morfar og rejste sig op.
Han gik hen til den blå reol i dagligstuen og kom tilbage med nogle
bøger.
Først åbnede han en stor bog med
en masse gammeldags tegninger i
og gav sig til at bladre.
Se, Anton, der er mange forskellige
arter af vandmænd, og de er alle
sammen lidt forskellige fra hinanden.
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Anton lænede sig ind over tegnin-

og det endte som altid med, at han

gerne.

faldt i søvn og snorkede på sofaen.

Vandmænd er jo ret flotte, når man

Mens morfar fik sin lur, gik Anton

kigger nærmere på dem, sagde

som regel ud i haven eller ned på

han, det ligner jo nærmest kunst!

stranden for at lege.

- Disse tegninger er mere end

Men i dag trak hans nysgerrighed

100 år gamle, og de er tegnet af

ham hen til spisebordet igen – hvad

en berømt zoolog, der hed Ernst

mon der var i de andre bøger, som

Haeckel. Han boede i Tyskland,

morfar havde hentet i reolen?

fortalte morfar.

I den ene var der et billede af en

Det ville være dejligt, hvis folk ville

vandmand, hvor man kunne se,

tage sig bedre tid til at kigge mere

hvad de enkelte kropsdele hed. Der

på dyr. Så kunne det være, at de

var noget, der hed paraply og

ville begynde at værdsætte deres

tentakler – og de havde endda en

skønhed og passe bedre på dem,

mund. I en af de andre bøger læste

sagde han så med et dybt suk.

Anton noget virkeligt skræmmende.

Morfar elskede naturen. Han havde

Med store, sorte bogstaver stod

et godt hjerte, og han blev tit ked af

der: Det giftigste dyr i verden er

det, når andre mennesker ikke viste

hverken en slange eller en skorpi-

omtanke for dyrene og planterne

on, men en vandmand!

omkring dem.
Jeg er ret sikker på, at vandmænd
ikke er farlige for mennesker, forsikrede han sit barnebarn, inden
han rejste sig fra bordet.
Efter frokost skulle morfar lige lukke øjnene lidt, som han kaldte det,

Anton strøg over til den sovende

verden. Den har mere end 5.000

mand på sofaen og rystede ham

giftceller, sagde morfar.

panikslagent:

Men se nu her, et par linjer længe-

Morfar! Vandmænd er giftige! Skal

re nede står der også, at de lever

jeg på skadestuen?

i Australien, så du vil ikke støde

Anton så så bange ud, at morfar

på dem her, forsikrede den gamle

straks lagde sine arme om ham og

mand.

trak ham ind til sig.

Der står også, at langt de fleste

Vis mig, hvor du har læst det, sag-

vandmænd er ufarlige for menne-

de han.

sker, og hvis de er giftige, så føles

Anton pegede i bogen.

det som regel ikke værre end at

Du har helt ret, Anton. Det der er

blive brændt af en brændenælde.

en havhveps, og det er en af de

Anton fik det lidt bedre nu.

absolut mest giftige vandmænd i

Men morfar, jeg forstår ikke det

med celler og gift. Kan du ikke for-

i bøgerne.

klare mig det?

Se morfar! Vandmænd består af

Vandmænd hører til en gruppe af

95-99 pct. vand! Og i Asien spiser

dyr, der hedder cnidarier. De har

folk dem! Vidste du det?

nogle små kapsler under huden på

Nej, er det rigtigt? Jeg kan ikke

deres tentakler, som har forbindel-

engang forestille mig, hvordan de

se til ydersiden af tentaklerne.

mon smager, sagde morfar.

Ligesom en lille stilk, der stikker ud

Der står her, at vandmænd kun har

af vandmandens hud?

en kropsåbning, så deres mund

Ja, præcis! Hvis et andet dyr, som

og numse sidder det samme sted,

vandmanden vil æde, rører ved

sagde han.

den stilk, skyder vandmanden

De skal være glade for at de ikke

en brændende tråd ud af stilken,

også har en næse, for ellers ville

fork-larede morfar.

det godt nok lugte, sagde Anton,

Ligesom en pil, der borer sig ind i

og så grinede de begge to.

et dyr, når man er på jagt, udbrød

Solen var ved at gå ned, og den

Anton og fortsatte:

gamle mand rejste sig fra bordet.

Så får det vandmandens gift at

Du har været flittig, Anton, og jeg

føle!

er stolt af, at du har fundet ud af så

Han tænkte lidt videre og sagde så:

meget om vandmænd. Du kan blive

Men en vandmand vil ikke æde

en rigtig forsker, når du bliver vok-

mig. Jeg er alt for stor!

sen.

Morfar forklarede:

Tak for komplimenten, sagde

De gør det også for at beskytte sig

Anton. Hans smil gik fra øre til øre.

mod fjender, der vil æde dem.

Men jeg forstår ikke helt, hvordan

Anton og morfar tilbragte resten af

de laver babyer, hviskede han stille

eftermiddagen med at kigge videre

og lidt flovt.
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Der var stille i huset, da morfar og

larva. Den svømmer rundt i ha-

Anton om aftenen satte sig i den

vet og leder efter mad, mens den

gamle, slidte lænestol for at drikke

ganske langsomt vokser. Den leder

varm mælk med honning.

efter et sikkert sted på havbunden,

Du havde et lille problem med at

hvor den kan sætte sig fast – måske

forstå, hvordan vandmænd laver

en sten eller en koral, fortalte mor-

børn, grinede morfar.

far.

Anton elskede dette aftenritual,

Anton kiggede på sin morfars teg-

hvor de begge to masede sig ned

ning og opdagede overrasket, at

i den gamle lænestol og læste i en

larven ændrede sig til noget, der så

bog.

helt anderledes ud.

Men i aften skulle de ikke læse;

Hedder den så en polyp nu, spurg-

morfar hentede et stykke papir og

te han.

en blyant. Han begyndte at tegne

Rigtigt! Larven transformerer sig til

og forklare, hvordan vandmænd

en polyp, som består af en stamme

laver babyer.

med små tentakler øverst i krop-

Hos vandmænd er det sådan, at

pen, som den kan bruge til at fange

hannerne frigiver sæd, samtidig

mad med – ligesom en fiskestang.

med at hunnerne frigiver æg i van-

Han fortsatte:

det, sagde han. Ligesom menne-

Nu sker der noget andet: den

og bliver til

sker, spurgte Anton.

strækker sin krop og udskiller no-

voksne vand-

Ja, både vandmænd og mennesker

get, der ligner skiver. De hedder

mænd. Deri havde

starter med at befrugte et æg. Men

medusaer.

han helt ret. Nemlig, og det vidun-

derefter foregår det helt anderle-

De ligner vandmænd, der svøm-

derlige er, at nu kan hele cyklussen

og tilfreds dreng. Han havde haft

des hos vandmænd end hos men-

mer på hovedet, grinede Anton og

starte forfra igen, sagde morfar og

endnu en dejlig dag sammen med

nesker. Det befrugtede æg bliver til

fortsatte:

afsluttede dermed sin lille forelæs-

morfar, og hans hoved var fuld

en lille larve, som hedder planula

Jeg går ud fra, de vokser sig store

ning. Da Anton senere lagde sig

at dejlige tanker om vandmænd.

til at
sove, var
han en træt
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dem. De tog til

som gjorde Anton bedrøvet. I en lil-

stranden for at

le kugle af tang lå en død fugl. Den

bade, de tog på

havde noget plastik viklet rundt om

vandreture, eller

halsen. Den lille, livløse fugl havde

de sad bare og

sorte og hvide fjer, og dens næb

dasede i haven.

lyste rødt.

De tog ikke på

Anton var tavs, kunne ikke finde

stranden, når det

noget at sige.

blæste, for de

Morfar knælede ved den lille fugl

ville ikke have sand

og sagde stille:

i øjnene. Da det

Stakkels lille terne.

havde blæst usædvanligt meget i to
dage, begyndte
Anton at kede sig.
Vi kan tage på vandretur over til den lille bugt
i dag, foreslog morfar i et
forsøg på at muntre sit barnebarn op og fortsatte:
Der er ikke så meget vind,
så der kan vi bade.
Sommeren i det lille hus ved stranden gik. For det meste var vejret
godt, og morfar og Anton var tit
ude og udforske naturen omkring

De pakkede deres badetøj og begav sig afsted. Efter et have gået
en halv times tid, nåede de til et
sted, hvor klipperne nåede ned til
stranden. Her fik de øje på noget,
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På resten af turen var de begge
meget stille, og Anton var stadig
trist til mode.
Da de nåede frem til bugten, mødte der dem en overraskelse, og de
kunne hurtigt konstatere, at de ikke
ville komme til at bade den dag.
Heller ikke selvom det ikke blæste i
den beskyttede bugt.
Vandet i bugten var helt orange,
fordi det var fuldt af vandmænd!
De stirrede begge betaget på det
imponerende syn.
Der må være tusindvis, udbrød
morfar.
Hvorfor er de pludselig her,
morfar? Er det normalt?
Morfar rynkede panden.
Nu, hvor vi ikke kan bade alligevel, skulle vi så ikke tage ind på Det
Oceanografiske Institut i byen? De
har et akvarium, og måske kan vi
finde svar på vores spørgsmål der.
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på dyr og planter, der hørte hjemme i forskellige have på Jorden.
Til sidst fandt de det akvarie, hvor
vandmændene var. De stod og kigAkvariet forekom Anton at være

gede i lang tid, opslugt af de sære

et fortryllende sted. Lys skinne-

væsener, der yndefuldt pulserede

de gennem akvariernes vand og

foran dem.

skabte smukke mønstre på gulvene

Roen og stilheden blev dog brudt,

og i lofterne.

da en kvinde kom ind og gav sig til

De gik fra rum til rum og kiggede

at stille skillevægge op.
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mænd, udbrød An-

grønne øjne strålede, når hun talte

ton. Det glæder mig,

om vandmænd.

at du godt kan lide

Nu blev Antons nysgerrighed vakt.

dem, sagde kvinden

Jamileh pegede på plakaterne.

og fortsatte:

I kan finde masser af information

Der er ikke ret mange

om vandmænd i vores nye udstil-

mennesker, der kan

ling, sagde hun.

lide vandmænd.

Den handler om alt det, vi stude-

Vi er kommet herhen

rer sammen med andre forskere

i dag for at finde ud af

fra andre lande. Vores projekt

noget om vandmænd,

går ud på at lære mere om vand-

sagde Anton.

mands-opblomstring.

Vi fandt tusindvis af

Det ord havde Anton aldrig hørt

dem i en bugt her i

før, så han spurgte:

nærheden og vi kun-

Hvad er vandmands-opblom-

ne ikke bade for dem,

string?

forklarede han og

Det hedder det, når vandmænd

gav sig så til at for-

formerer sig i den helt store stil. Det

tælle hende alt, hvad

gør de, når forholdene i vandet er

Hun hængte

de havde oplevet i

helt rigtige, og der er masser af

plakater på dem,

bugten. I er kommet

mad til deres afkom, forklarede

og til sidst trådte hun et
par skridt tilbage og betragtede

til det helt rigtige sted,
sagde kvinden og præsenterede

Jamileh.
En dør åbnede sig, og et brunt,

sit arbejde. Hun fik øje på Anton og

sig selv. Jeg hedder Jamileh Javid-

krøllet hoved dukkede frem.

med et venligt smil spurgte hun:

pour, og jeg studerer vandmænd.

Hej, Jamileh, jeg har ledt efter dig.

Hvad synes du?

Vandmandsforskeren Jamileh hav-

Kommer du med til vores møde om

Alle plakaterne handler om vand-

de mørkt krøllet hår, og hendes

affald i havet?
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Perfekt timing, Till! Der står to

på besøg igen den følgende dag.

vandmand-fans her, som lige har

Så vil jeg vise jer, hvordan vi bruger

opdaget en opblomstring i Nord-

computere til at finde og forudsige

bugten, svarede hun.

vandmandsopblomstringer, sagde

Hun vendte sig mod Anton og mor-

Jamileh.

far og sagde:
Till er oceanograf og studerer

Anton og morfar ville finde ud af,

havstrømme.

om der var flere vandmænd i bug-

Havstrømme har stor indflydelse

ten, så tidligt næste morgen gik de

på, hvor vandmænd bevæger sig

tilbage for at kigge. Anton havde

hen, fortalte Jamileh, og Till forkla-

også lovet Jamileh at tage nogle

rede videre:

billeder, som hun kunne bruge i sit

Vinden har været usædvanlig de

arbejde, og han glædede sig til at

sidste dage, og det har fået havets

tage dem.

vand til at strømme i en anden ret-

Men nu var bugten fuld af plastik!

ning, end det plejer. Oven i det har

De kunne dårligt tro deres egne

der også været en hvirvelstrøm –

øjne: vandet flød med plastikaffald!

det betyder, at vandet strømmer i

Flasker, dunke, poser, alt muligt af

en cirkelbevægelse. Jeg vil tro, at

plastik!

det er derfor, vandmændene har

Havde Till ikke sagt noget om af-

samlet sig i så store mængder, som

fald i havet i går? Anton og morfar

I har set i dag.

havde meget at tale om, mens de

Jamileh og Till skulle desværre vi-

kørte ind til byen.

dere til deres møde, men inden de
gik, inviterede de Anton og morfar
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Da de kom ind på Jamilehs kontor,

skal bruge for at få korn og andre

hvirvlede tusinder af tanker om det

afgrøder til at vokse, så vi kan få

nyopdagede affaldsproblem rundt

noget at spise, forklarede Jamileh.

i Antons hoved. Men før han kun-

Måske kan vi også spise vand-

ne nå at spørge hende om noget,

mænd?, foreslog Anton.

begyndte hun at fortælle om sit

Det var en fremragende ide! Og

arbejde.

det er lige præcis også noget, som

De her store vandmandsopblom-

vores projekt handler om, udbrød

stringer giver problemer. De øde-

Jamileh.

lægger fiskeopdrætternes arbejde,

Anton pegede på et lille bassin

så de ikke kan tjene penge. Og der

med vand, hvor der flød nogle små

kan der være så mange af dem, at

stykker plastik rundt.

de kan stoppe selv store rør til. Det

Hvad har det med vandmænd at

er ikke godt, hvis en fabrik har brug

gøre?, spurgte han.

for at hente koldt vand ind fra havet

Vi laver nogle eksperimenter, hvor

til at køle fabrikken ned, og rørene

vi bruger slim fra vandmænd til at

så stopper til med vandmænd. Vi

samle mikroplastik i vandet, sva-

må finde på en måde at bruge dem

rede Jamileh. Jeg har hørt om

til noget godt på!

mikroplastik, sagde morfar, er det

Hvad kan man bruge vandmænd

ikke noget, der opstår, når plastik-

til?, spurgte Anton, der ikke kunne

affald i havet bliver nedbrudt til

komme i tanker om noget at bru-

bittesmå stykker? Er det ikke noget

ge en stor bunke, slimede vand

med, at det samler sig i havet og

mænd til. Vandmænd indeholder

bliver et stort problem for dyr og

nogle kemiske stoffer, som faktisk

mennesker? Var der nogen, der

kan bruges til noget. Fx i skønheds-

sagde plastik? Tills brune pjuskeho-

produkter og i gødning, som man

ved stak frem i døren.
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Det minder mig om, at vi skal for-

Jamileh og kastede et trist blik på

Morfar blev mere og mere vred nu:

kan oven i købet også se vores

tælle jer om en opdagelse, vi gjor-

skraldespanden i hjørnet; men vi

Det er typisk!

lille hus på kortet. Iflg. kortet lø-

de i morges på vej herind, udbrød

kan ikke genbruge det hele.

Anton.

Vi smider vores køkkenaffald i kom-

De voksne kiggede nysgerrigt på

ber strømmen næsten altid fra vest
Nogle mennesker vil bare tjene

mod øst, forbi den nordlige pynt

posten, så det kan blive til jord,

penge, men ikke betale for noget!

hér og videre mod fyrtårnet hér,

ham, og han fortsatte:

sagde Anton.

De voksne snakkede videre, men

sagde han og pegede på kortet.

I morges fandt vi en masse affald,

Brugt papir og pap kan blive til nyt

Anton ville ikke nøjes med at snak-

Men sagde havforskeren ikke, at

der flød rundt i bugten. Det bliver vi

papir, sagde morfar, og Till svare-

ke. Han ville gøre noget.

vinden var kommet fra en anden

nødt til at gøre noget ved!

de:

Det var sket næsten samtidig, at

retning end normalt og havde

Vi talte om det på vores møde i

Det er rigtigt. Men plastik er virkelig

bugten var blevet fuld af vand-

blæst vandet ind i vores lille bugt,

går, sagde Till, vi har en mistanke

et stort problem. Forestil dig, hvor

mænd og ulovligt plastikaffald, og

spurgte Anton.

om, at affaldet bliver smidt et eller

meget affald, der skal smides ud på

det gav Anton en ide.

Godt husket, sagde morfar, det

andet sted i nærheden, og det er

en stor fabrik.

Om eftermiddagen, hjemme i som-

betyder, at plastikken er drevet fra

ulovligt. Lige nu er nogle lokale mil-

Man skal betale

merhuset, gik han hurtigt morfars

pynten ud i havet.

jøgrupper i gang med at fjerne det,

for at få

skabe igennem og ledte efter land-

Anton og morfar fulgte strømmen

men hvis forbryderne ikke bliver

det fjernet.

kort og søkort, der kunne give dem

baglæns på kortet, indtil morfars

fanget, bliver problemet ikke løst.

et overblik over området. Han blev

finger standsede på et punkt på

Till forsikrede Anton, at bugten ville

mere og mere oprørt:

kortet.

blive renset, men Anton var stadig

Morfar! Det her er ikke ligesom på

Måske det gamle hotel, mumlede

oprørt.

tv eller i en bog! Det er en virkelig

han eftertænksomt.

Der er da ingen, der vil bade i af-

forbrydelse! Vi må sætte en stop-

Det blev i sin tid bygget til rige

fald! Alle vil gerne bo ved et rent

per for forbryderne og sørge for, at

strandgæster, men de holdt op

hav! Hvorfor gør folk sådan noget,

de bliver straffet!

med at komme, og så lukkede det.

spurgte han, men ingen af de voks-

Morfar blev imponeret over sit bar-

Det har stået tomt lige siden, fortal-

ne kunne svare på det.

nebarns beslutsomhed, og de be-

te han.

Hver dag smider vi ting ud, som

gyndte at studere kortene sammen.

vi ikke har brug for mere, sagde

Se, Anton, her er vores bugt. Man
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Det lyder som et perfekt gemme-

Nu mangler vi kun en madpakke,

sted for forbrydere! Vi har fundet

klukkede han.

dem!, udbrød Anton begejstret.

Resten af eftermiddagen, indtil det

Rolig, min dreng, det er kun en teo-

blev tid til aftensmad, tilbragte de

ri, mindede morfar ham om.

to med at udtænke spændende og

Morfar, vi bliver simpelthen nødt til

farlige eventyr, som de kunne tage

at bevise det og forhindre, at det

på.

sker igen! Vi må lave en ekspediti-

Anton blev eftertænksom:

on, råbte Anton.

Hvad nu, hvis vi ikke finder noget?

Morfar var med på ideen:

Så må vi fejre aftenens eventyr

Først skal vi have samlet det nød-

med en god picnic, grinede morfar

vendige udstyr. Noget stærkt reb

og fortsatte:

og en vandflaske bliver nok nyttigt

Det bliver i hvert fald en god hi-

at tage med, sagde han og hente-

storie at fortælle ved næste fami-

de tingene. Han lagde dem på det

lie-komsammen.

gamle køkkenbord.

Men sådan skulle det ikke gå.

Anton strøg op og kom hurtigt tilbage med to lommelygter og et
kamera.
Det får vi måske også brug for,
sagde han.
Og en lommekniv! Den kan bruges
til mange ting, forklarede han morfar og fiskede den lommekniv, han
altid havde i sin bukselomme, op
og lagde den i stakken af udstyr på
bordet.
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Ekspedition til det gamle hotel gik i
gang. Da mørket faldt på, satte de
sig op på morfars gamle cykel og
drog afsted. Anton sad bagpå med
rygsækken over skuldrene, mens
morfar forsøgte at styre cyklen
sikkert hen over grusvejen til deres
bestemmelsesmål. De bumpede
over sten og rødder i mørket, og de
var mere end en gang ved at
vælte.
Vi er der næsten, gispede morfar
og satte farten ned.
Lad os stille cyklen her ved træerne
og gå resten af vejen, sagde han.
De tog deres lommelygter frem og
begav sig afsted til fods. Den første bygning, de fandt, lignede en
gammel garage; foran lå bunker af
gamle bildele.
Hvis vi kigger rundt om hjørnet,
tror jeg, at vi kan få et godt udsyn
over det gamle hotel, hviskede den
gamle mand, da der pludselig lød

gen, hvorfra han kunne se det

motorstøj i den stille nat.

gamle hotel.

Morfar for sammen, og Anton

To billygter lyste grusvejen op.

skyldte sig over til hjørnet af gara

Kom nu, morfar!

Åh, nej, Anton! Jeg vidste ikke,
Anton skulle lige til at løbe, da han

at der var mennesker her om nat-

mærkede en hånd på sin arm. Det

ten! Hvad nu, hvis de er forbryde-

var morfar.

re? Det er alt for farligt!
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Vil du bare cykle hjem igen?,

Han løb så hurtigt, han overho-

spurgte Anton indigneret.

vedet kunne og kom snart over

Måske vi skulle ringe til politiet

til bagsiden af hotellet, hvor han

først, foreslog den gamle mand.

stoppede ved tre poser med affald.

Fantastisk ide! Og hvad skulle vi

Kameraet var klar i hans hånd,

sige til dem, synes du? Hør her,

men han kunne ikke se tasterne på

der ligger nogle sække med affald

det, fordi det var mørkt. Mens han

ovre ved hotellet. Jeg kunne løbe

fumlede med kameraet, stoppede

derover og kigge i dem. Hvis der

motorstøjen pludselig, og Anton

er noget interessant, tager jeg et

kunne høre stemmer, der hurtigt

par billeder og kommer tilbage,

nærmede sig.

foreslog Anton og gav sig til at lede

Han kiggede sig panisk omkring og

efter kameraet i rygsækken.

gemte sig bag affaldsposerne, hvor

Okay, men jeg kommer med!, sag-

han gjorde sig så lille som muligt,

de den gamle mand, men da han

mens hans hjerte bankede hårdt

så Antons ansigtsudtryk, blev han

mod hans brystkasse.

stille.
Nu må du ikke blive vred, morfar,
men jeg tror ikke du er så hurtig
længere. Jeg kommer tilbage om
lidt, sagde han og løb afsted.
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Stemmerne kom stadig nærmere,
og nu kunne Anton se, at de tilhørte
to mænd. Han kunne ikke forstå,
hvad de sagde, men han kunne se
deres sko. De stod bare et par nogle meter væk. Pludselig fik han øje
på sit kamera, der lå på jorden lige
foran hans skjulested. Han måtte
have tabt det, da han gemte sig.
Han håbede, at mændene ikke ville
se det og finde ham. Det eneste,
han kunne gøre nu, var at være helt

nærmede sig hans barnebarn, og

stille og vente på morfars hjælp.

han vidste, at han skulle handle

Morfar havde set det hele ske. Han

hurtigt, hvis han skulle redde Anton

rystede af skræk, da de to mænd

fra at blive opdaget.
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Så hurtigt, han kunne, løb han i
en stor bue rundt om hotellet. Han
ville lokke mændene i den modsatte retning af Antons gemmested.
Han så sig omkring og fandt nogle unge træer med lavthængende
grene. Han åbnede rygsækken og
tog rebet, en lommelygte og deres
madpakke frem.
Det her er en god plan, tænkte han.
Han bandt lommelygten fast i den
ene ende af rebet, og den anden
bandt han fast til en af de lave grene. Så tømte han den papirspose,
som de havde madpakkerne i. Nu
var det blot et spørgsmål om timing.
Han tændte lommelygten og svingede rebet, så lygtens flaksende lys
let kunne ses fra hotellet. Så pustede han hurtigt papirsposen op og
slog på den, så luften gik ud af den

straks
til at
lede rundt
for at finde ud
af, hvor det var
kommet fra. De fik
øje på det flaksende
lys i træerne og begav
sig hurtigt i retning af det.
Anton udnyttede den chance for flugt, som morfar havde
givet ham, og kravlede frem fra
sit gemmested. Lynhurtigt samlede
han kameraet op, og så spurtede
han ellers tilbage til garagen uden
at se sig tilbage, mens han håbede,
at morfar ville være der. Han ville
bare væk fra det uhyggelige gamle
hotel og de to mænd så hurtigt som
muligt.

med et øredøvende brag. Derefter
skyndte han sig tilbage til cyklen og
håbede, at hans afledningsmanøvre havde virket.
Mændene hørte braget og gav sig

41

Morfar var der heldigvis, han

sagde morfar stille.

havde skyndt sig tilbage til gara-

Måske vi kan vise videoen til po-

gen, og sammen begav de sig stille

litiet? Desværre har vi ikke nogen

tilbage til deres cykel. Morfar tram-

rigtige beviser, for jeg fik ikke åbnet

pede hårdere i pedalerne, end han

affaldsposerne, før mændene kom,

nogen sinde havde gjort før, og det

sagde Anton.

var først, da de nærmede sig som-

Du har ret. Jeg kontakter politiet

merhuset, at frygten begyndte at

med det samme og fortælle dem

slippe sit tag i dem.

det hele. Så må vi se, hvad der skei.

Da de lidt senere sad ved køkken-

Men denne gang bliver du hjemme,

bordet i sommerhuset, sagde

Anton. Du har haft mere end rige-

morfar:

ligt spænding for en aften, beslut-

Du godeste! Jeg kan ikke tro, at jeg

tede morfar.

har oplevet dette i min alder!

Anton var faktisk lettet over at skul-

Han så på sit barnebarn; en

le blive hjemme. Han var glad og

beskidt, svedig dreng, der var

træt, da han krøb i seng og han

travlt optaget af at undersøge sit

faldt straks i søvn.

kamera.
Du er blevet temmelig modig her i
sommer!
Hov, se, morfar! Kameraet har optaget det hele! Man kan ikke se ret
meget, men man kan tydeligt høre
mændenes stemmer!
Jeg kan komme helt i tvivl om de
virkelig var forbrydere, eller om
det er noget vi bare forestiller os,
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Næste morgen fortalte morfar, at

morfar tilfreds, da han lagde avi-

politiet godt vidste, hvad de skulle

sen på bordet.

stille op med optagelserne af man-

Nok er disse forbrydere blevet fan-

de-stemmerne. Deres samtale var

get, men plastikproblemet er langt

vigtigt bevismateriale, som kunne

fra løst, morfar, sagde Anton.

bruges til at dømme forbryderne,

Morfar blev stolt over, at Anton

som var blevet arresteret senere

stadig forstod det store billede. De

den nat.

sad i lang tid og talte om plastik-

Et par dage senere var der en stor

forurening og konsekvenserne af

artikel i avisen om efterforskningen

det, og de kom frem til den konklu-

af det ulovligt dumpede plastik. I

sion, at det, især når man har med

artiklen stod der, at opklaringen

meget store problemer at gøre, er

kun havde været mulig takket være

bedst at starte med ændre tingene

Antons og morfars modige indsats.

hjemme hos sig selv.

De blev begge to vældigt stolte, da
de læste det. Morfar havde godt
nok været nervøs for, hvad Antons
forældre ville sige til, at deres søn
havde været indblandet i en potentielt farlig sag, men han havde insisteret på, at hans barnebarn skulle
nævnes ved navn i avisen. Det var
trods alt Antons vedholdenhed, der
havde ført dem ud på forbryderjagten.
Nu bliver her igen rart og fredeligt,
her i vores sommerhus, sukkede
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Sommeren gik på hæld, og tiden

De havde besluttet at undgå en-

hvor Anton og morfar skulle sige

hver form for unødvendigt affald,

farvel til sommerhuset, nærmede

og hver dag kom de på nye ideer

sig. Anton var trist til mode. Han

til, hvordan man kan beskytte mil-

havde haft en vidunderlig ferie hos

jøet.

morfar: leget udenfor hver dag,
sovet længe og været på eventyr

I feriens sidste dage besluttede

med morfar. Morfar havde indført

Anton og morfar at skrive om de-

en ny tradition den sommer: hver

res eventyr den sommer. Du har nu

lørdag morgen cyklede han ind til

læst den historie, der for Anton blev

landsbyen, for som han sagde:

en trofast følgesvend og en sand

Man skal byde weekenden ordent-

skat: Historien om morfar, vand-

ligt velkommen! Og det betyder, at

manden og forbryderjagten.

vi skal have friske rundstykker og en
frisk avis!
Til det føjede Anton med et smil:
Og det er godt for miljøet at cykle.
Mens morfar hentede rundstykker
og avis, dækkede Anton bord. Han
skar skiver af ost og skinke, som de
var begyndt at købe uden plastikindpakning. I stedet tog de deres
egne opbevaringsbøtter med, når
de købte ind. De havde også fundet
mormors gamle stofservietter frem,
og Anton lagde dem på tallerkenerne.
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VIDEN – GLOSER

andre skabninger, som lever i vand

mene.

såsom rejer og tang. Det kan for

Havstrømme: kan man forestille sig

Plast: Menneskeskabt produkt lavet

Blæretang: En brunalge som lever

eksempel gøres i store damme, i

som store floder, der krydser vores

af råolie og andre tilsætningsst-

i havet. Kroppen holder sig fast på

net i havet eller i lukkede anlæg på

oceaner. Nogle strømmer på over-

offer. Den mest brugte plastik er

bunden ved hjælp af et festeorgan.

land (næsten som store akvarier).

fladen, andre i bunden og andre

polyætylen, som bruges til bl.a.

strømmer som vandfald fra over-

affaldsposer og flasker.

Algen har grene med blærer på
som er fyldt med gas. Disse hjælper

Koral: Dyr som sidder på havbun-

fladen til bunden. De er alle sam-

algen til at stå oprejst i vandet.

den og tilhører ligesom gopler

menkoblet og udveksler varme, ilt

Polyp: Et af livsstadierne hos

dyregruppen nældecelledyr

og næringsstoffer over hele jorden.

mange gopler. Polypperne sidder

Gødning: Forskellige midler til at

(cnidaria). Korallernes skelet er

få planter til bedre at vokse, f.eks.

lavet af kalk, og tilsammen kan flere

Mikroplast: små plastpartikler,

som de bruger som en fiskestang til

gylle.

koraller danne et koralrev.

som er mindre end fem millime-

at fange mad med. Mange gopler

ter store. De dannes, når større

er polypper i dele af deres liv før de
bliver voksne gopler.

på havbunden og har tentakler,

Ernst Haeckel: En kendt tysk forsker

Kosmetik: Alle produkter som

plastdele nedbrydes eller bruges

(1834-1919) som var en zoolog (se

bruges for at fremhæve, hvordan

direkte, for eksempel i kosmetik og

længere nede) og som har forsket i

nogen ser ud, såsom sminke eller

plejeprodukter.

evolution og fortalte om evolution-

neglelak. Det gælder også pleje-

steori (udviklingen af forskellige dyr

produkter som sæbe og tandpasta.

og planter).

Gople: Et geléagtigt dyr, som lever
i havet og består af 95-99% vand.

Affaldsdumping: bortskaffelse af

Den flyder med havstrømmene og

affald i en vandmasse, for eksem-

pulserer i vandet.

Medusa: Et af livsstadierne hos

pel i havet. Fordi det forurener eller

Ekspedition: En rejse til et ukendt

mange gopler. Dyret kan ligne på

kan skade miljøet, er der en ræk-

Gopleopblomstring: Når goplerne

område for at udforske og blive

en dyb tallerken med tentakler.

ke aftaler og love, der regulerer

formerer sig i store mængder fordi

bedre bekendt med det. Det kan

Navnet kommer af at de hængen-

dumpning af forskellig art.

forholdene i havet er perfekte, og

være farligt, eller i hvert fald van-

de tentakler minder om slangerne,

skeligt.

som Medusa har i sit hår (fra græsk

Oceanograf: En som forsker i de

mytologi).

fysiske processer i havet som forgår

Havbrug: At opdrætte fisk eller

det er meget tilgængelig mad, de
kan spise.

i f.eks. havbunden og havstrøm-
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Søgræs: Planter, som vokser i salt-

OM FORSKNINGSPROJEKTET

vand nær kysten.

GOJELLY

Terne: En lille trækfugl, som bor

Inden for GoJelly vil vi udvikle,

ved kysten. Den er meget smidig og

teste og fremme en gelatinøs løs-

dygtig til at flyve.

ning til mikroplastforurening ved at
udvikleen prototype af et mikrop-

Zoolog: En, som forsker i dyr.

lastfilter lavet af gopleslim.
Vi vil tage fat på to miljøspørgsmål: gopleopblomstring og mikroplastforurening. De vigtigste
resultater er mindre plastik i havet
og potentieltflere arbejdspladser
for kommercielle fiskere med at
høste goplerne uden for fiskerisæsoner. Det haryderligere en værdi i
form af en ny, værdifuld ressource
for fødevare- og foderindustrien,
samt agro-biologisk gødning til
økologisk landbrug. GoJelly-prototype-produkterne vil blive testet
og demonstreret itre forskellige
europæiske have (Norskehavet,
Østersøen og Middelhavet) afen
række interessenter,herunder kommercielle fiskere og industripartnere
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