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Gode rammer til 
god undervisning
Hvordan får vi de unge til at interessere sig mere 

for naturfag? Min påstand er, at det gør de allerede!

Naturens og fænomenernes verden interesse-

rer utrolig mange børn og unge. De er nysgerrige 

og vil gerne undersøge, hvordan det hele hænger 

sammen. Hvad er det så, der gør de naturviden-

skabelige fag kedelige eller svære? De fleste vil nok 

prompte svare: Læreren! Det er måske til dels også 

rigtigt, selv om det måske ikke er helt fair, og det vil 

jeg gerne vende tilbage til, for jeg mener, at der er 

en anden lige så vigtig faktor, som er medvirkende 

til, at god naturfagsundervisning lykkes, og det er 

rammerne (og selvfølgelig elevforudsætningerne, 

læringsforudsætningerne og hele det didaktiske 

apparat).

Grunden til, at jeg alligevel fremhæver ram-

merne, er, at her skiller naturfagene sig ud fra de 

humanistiske fag ved at være mere ’grej-tunge’ og 

lokalekrævende. Naturfagene kræver deres egne 

faglokaler på linje med madkundskab, billedkunst, 

håndværk og design, musik og idræt. Det giver fx 

ingen mening at sidde i elevernes egne klasselo-

kaler og tegne gærceller, plantespiring, erosion, 

pH, tyngdekraft m.m., når nu eleverne gerne vil og 

skal undersøge disse fænomener. Selvfølgelig skal 

der også tales og læses om teori, men teorien skal 

efterprøves i praksis. Alt andet er tørsvømning af 

værste skuffe og svarer til, at man kun underviste i 

ler-teknikker i billedkunst, uden at eleverne nogen-

sinde fik en eneste klump ler i hånden.

Desværre er det min fornemmelse, at rammerne 

for naturfagene er nedprioriteret på mange skoler. 

Måske har nogle skoler kun ét enkelt faglokale, der 

skal rumme både fysik/kemi, biologi, geografi og 

natur/teknologi, eller måske er der flere af fagene, 

som slet ikke har et faglokale. Nu ved jeg godt, 

at det med faglokaler også godt kan halte i andre 

fag, men en anden vigtig ’rammefaktor’ er udstyr. 

Kan man forestille sig at have madkundskab uden 

madvarer? Eller musik uden instrumenter? Hvordan 

kan man så forestille sig god naturfagsundervisning 

i et lokale uden en vask, uden lupper, stereolupper, 

mikroskoper, digitale mikroskoper, dataloggere, 

fangstnet, skovle, bunsenbrændere, agar, petriskå-

le, varmeskabe, bjergarter, knogler – you name it!  

Mange skoler har heldigvis en hel del ’grej’ til 

naturfagene i gemmerne – og jeg mener i gem-

merne – for udstyret kan være forældet eller måske 

endda i stykker, og så bliver det op til læreren at 

”trylle” god undervisning frem. Og så er vi tilbage 

ved læreren! Det er urimeligt at forlange god og 

tidsvarende naturfagsundervisning, hvis fagenes 

lokaler og udstyr ikke prioriteres økonomisk både 

centralt og decentralt. 

Anne-Mette Carlsson,  

medlem af Biologiforbundets bestyrelse.  
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Nedtur for Nordsøens  
vigtige fiskearter
Små fisk som brisling, tobis, sper- 

ling og sild er vigtige fangst-fisk i Nordsøen.

For danske fiskere udgør fiskene en 

milliardindustri, og for sæler, marsvin, 

hvaler, havfugle og større fisk udgør ar-

terne en vigtig del af deres fødegrundlag.

Men et nyt, dansk studie viser, at det 

er gået ned ad bakke for de små fødefisk 

i Nordsøen. Siden midten af 1990’erne er 

fiskearterne begyndt at veje mindre, være 

kortere og få færre unger.

»De små fødefisk spiller en nøglerolle 

for økosystemet i Nordsøen. Så når det 

går ned ad bakke for dem, har det kon-

sekvenser for hele fødekæden,« siger Mi-

kael van Deurs, som er seniorforsker ved 

Institut for Akvatiske Resurser på Dan-

marks Tekniske Universitet (DTU AQUA).

Det nye studie viser, at nedturen for 

fødefiskene begyndte omkring 1993. Si-

den da er der ifølge Mikael van Deurs 

sket en halvering af det bæredygtige fi-

skeritryk 

på de små 

fiskearter – det 

vil sige en halvering 

af mængden af fisk, som 

erhvervsfiskere kan fange, hvis fiskeriet 

skal være bæredygtigt.

Studiet konkluderer, at fødefiskenes 

nedtur sandsynligvis hænger sammen 

med ændringer i havstrømme og klima 

i Nordsøen.

Over 200 flyveøgle-æg  
fundet i Kina

Med et gigantisk fund har palæontologer 

med et slag mangedoblet antallet af fund-

ne flyveøgle-æg på verdensplan.

Æggene er fra flyveøglen Hamipterus 

tianshanensis, og de blev udgravet i Xi-

njiang-provinsen i det nordvestlige Kina.

»It’s a freakin‘ amazing discovery!« 

udbryder den brasilianske palæonto-

log Alexander Kellner, da Videnskab.

dk ringer ham op. Han har gjort den 

store opdagelse sammen med kinesiske 

kolleger.

Ud over mængden af æg, der i sig selv 

var specielt, var der en anden kæmpe ge-

vinst i fundet. Flere af æggene indeholdt 

rester af fostre.

Med CT-skanninger kunne forskerne 

analysere de uudklækkede unger. På fle-

re af dem kunne de se, at selvom unger-

ne var meget tæt på at blive udklækkede, 

så var de ikke færdigudviklede nok til at 

kunne klare sig selv.

Blandt andet var deres led ikke vok-

set helt sammen endnu. De kunne gå 

rundt, men de kunne sandsynligvis ikke 

flyve. Ungerne havde heller ikke tænder 

som de voksne, så de er højst sandsynligt 

blevet fodret.

Der er altså meget, der tyder på yn-

gelpleje, ligesom man ser det hos mange 

af vor tids fugle, konkluderer forskerne.
Foto: Xiaolin Wang et al./Science
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Haj supplerer kosten  
med søgræs
For første gang har havbiologer ob-

serveret en vild haj, der spiser 

planteføde. Det fortæller forskere 

fra University of California, der tilbød 

en vild huehammerhaj søgræs og fange-

de måltidet på video.

Huehammerhajen, der typisk er en 

meter lang, jager tæt på kysten i lavvan-

dede områder, hvor den spiser små krab-

ber, rejer og småfisk.

Men i et studie fra 2007 fandt man 

søgræs i tarmen på en huehammerhaj, 

hvilket indikerede, at den også kunne 

have levet af plantekost.

En nysgerrig studerende fra Universi-

ty of California samlede også flere hajer 

i et bassin, hvor de blev fodret med 90 

procent ålegræs og 10 procent blæk-

sprutter tre gange om dagen i tre uger.

Hajerne spi-

ste lystigt, og tog, 

overraskende nok, 

på. Det mystiske ved 

opdagelsen er, at huehammerhajen har 

samme korte 

tarm som hammerhajen, hvor planteædere 

generelt har længere tarme.

Forskerne bag forsøget formoder, at sær-

lige mikrober hjælper huehammerhajen 

til at fordøje planterne.

Foto: Wikimedia Commons

For fem år siden var julefreden blandt 

landets juletræsdyrkere alvorligt truet af 

svampesygdommen ædelgranskræft.

»Symptomerne kan være døde gren-

spidser på træerne, og et kraftigt udflåd 

af harpiks fra stammen. Sådan nogle træ-

er med døde grene kan man selvfølge-

lig ikke sælge som juletræer,« siger Ulrik 

Braüner Nielsen, der er seniorforsker ved 

Institut for Geovidenskab og Naturfor-

valtning ved Københavns Universitet.

Men med en målrettet indsats er det 

nu lykkedes at få sygdommen under 

kontrol, og for juletræsproducenterne 

står historien i dag tilbage som et skole-

eksempel på, hvordan samarbejdet med 

forskere kan være med til at løse konkre-

te problemer i samfundet.

»Forskerne har undersøgt svampens 

biologi og fundet ud af, hvordan den 

spredte sig. På den måde kunne der gi-

ves her-og-nu-anbefalinger, og det var 

en meget konkret måde at få stop-

pet ulykken på. På den lidt længere 

bane støtter vi blandt andet også 

et forskningsprojekt, hvor de ser 

på træernes genetik, og hvilke 

træer der især er modstandsdyg-

tige over for svampen,« forklarer 

Claus Jerram Christensen, som er 

direktør i brancheforeningen Dan-

ske Juletræer.

Sygdom blandt grantræer 
under kontrol
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Hunfluer smager værst  
i dit rødvinsglas

En nyopdaget, australsk edderkop har en 

særlig livsstil, der nu har givet den navn 

efter den afdøde sanger og reggae-legen-

de Bob Marley.

Edderkoppen lever ved Australiens 

kyster, hvor den dukker op ved lavvan-

de og går på jagt efter små hvirvelløse 

dyr. Når det er højvande, gemmer den 

sig i skaller og koraller og bygger små 

luftkamre af sin særlige silke for at kunne 

ånde under vand.

Det var netop denne unikke adfærd, 

som mindede et forskerpar om Bob Mar-

leys sang ’High tide or Low Tide’, og der-

for fik edderkoppen det videnskabelige 

navn Desis bobmarleyi.

Forskerne kommer fra henholdsvis 

Queensland Museum i Australien og 

Hamborg Universitet i Tyskland.

Man ved generelt meget lidt om mari-

ne edderkopper i Australien, selvom der 

efterhånden er fundet en del i forskelli-

ge områder langs Australiens kyst. Det 

samme gælder for den nyopdagede art, 

som forskerne endnu ikke kender den 

nøjagtige udbredelse af.

Foreløbig er edderkoppen fundet i 

tidevandszoner i Great Barrier Reef på 

Queenslands nordøstlige kyst.

Edderkop bliver 
opkaldt efter  
Bob Marley

Er der en flue i din drink? Så er det altså 

ikke helt lige meget, om det er en han-

flue eller en hun-flue.

Er fluen af hankøn, så kan du trygt 

drikke videre, men er fluen af hunkøn, så 

er din drink sandsynligvis ødelagt.

Det er konklusion bag et nyt forsøg 

foretaget af to svenske forskere fra Sveri-

ges Landbrugsuniversitet i Uppsala.

De to forskere Peter Witzgall og Paul 

Becher, henholdsvis professor og lek-

tor i kemisk økologi ved Sveriges Land-

brugsuniversitet, undrede sig over en 

historie blandt vinkendere; at en flue i 

et glas vin kunne ændre smagen fuld-

stændig.

Forskerne inviterede otte anerkendte 

vinkendere til at smage på vin- og vand, 

der enten havde haft besøg af en hunflue, 

en hanflue, eller som var ganske flue-fri.

Her var det enstemmigt blandt vin-

kenderne, at glassene, der havde haft en 

hunflue i det, havde en meget mere in-

tens smag og lugt.

Forskene mener, 

at årsagen skal findes 

i hunfluernes produktion af feromo-

ner, og senere forsøg viste, at blot et  

nanogram flueferomon var nok til at gøre 

vinen »udrikkelig« for vinkenderne.

Forsøget viser dermed også, at både 

mennesker og fluer dermed udviser hver 

deres følsomhed over for det samme fer-

omon, påpeger de svenske forskere.

Dårligt indeklima?
Prøv naturen

Flyt klassen uden for med Spor i Landskabet.  
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og 

skab en platform for undervisning udendørs. Styrk klassens 
sammenhold og brug naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi  
og fysik/kemi. Vi bidrager med god energi, gratis materialer, 

koordinering og rådgivning.

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk

spor.dk

Foto: Robert Raven
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Af Tobias Wang & Aage Kristian Olsen Alstrup

Artikelserie: Komparativ fysiologi

Hjertet og kredsløbet
Ved at pumpe blodet rundt i kroppen sørger hjertet og kredsløbet for at bringe ilt 
fra lungerne til kroppens celler, samtidig med at næringsstoffer, optaget fra tarmen, 
ledes rundt i kroppen. Blodet transporterer også hormoner og andre signalstoffer 
mellem kirtler og organer og spiller derfor en vigtig rolle i koordineringen af de 
forskellige organers mange funktioner. Endelig er det blodtrykket, som udgør den 
drivende kraft i blodets filtration igennem nyrerne, og hjertets sammentrækninger 
danner derfor grundlaget for udskillelsen af affaldsstoffer og salte gennem urinen.

Hjertet er en muskel, der driver blodet 

ud gennem de fraførende arterier under 

et tryk, som skabes, når hjertet foreta-

ger rytmiske kontraktioner. Blodet ledes 

tilbage til hjertet gennem de tilførende 

vener efter at have passeret kroppens 

mange små kapillærer, hvor udvekslin-

gen af gasser og næringsstoffer foregår. 

Blodtrykket er lavt i venerne, men dette 

beskedne tryk spiller alligevel en vigtig 

rolle for hjertets fyldning. For at sikre en 

ensrettet bevægelse af blodet gennem 

hvert af hjertets kamre, er der klapper 

ved både indgangen og udgangen af 

hvert hjertekammer, som forhindrer, at 

blodet kan løbe tilbage. Ved at presse 

blodet ud i arterierne under hvert hjer-

teslag skabes et blodtryk, der driver 

blodet videre igennem kredsløbet. Det 

høje blodtryk skabt under hjertets sam-

mentrækning kaldes for det systolske 

blodtryk, mens det lave tryk imellem 

hvert hjerteslag kaldes for det diastol-

ske blodtryk. Der er store forskelle på 

blodtrykket hos hvirveldyrene. Generelt 

er det arterielle blodtryk mindre end 50 

cm vand (kan forstås som den højde, 

blodtrykket vil sende blodet op i luften, 

hvis man prikkede hul på en pulsåre, 

red.) hos de fleste fisk, lidt højere hos 

padder og krybdyr, mens pattedyr og 

fugle har et blodtryk omkring 125 og 140 

cm vand. Tilsvarende udgør fiskehjertet 

kun omkring 0,1 % af kropsvægten, cir-

ka 0,3 % hos padder og krybdyr, mens 

hjertet udgør henholdsvis 0,6 % og 0,8 

% af kropsvægten hos pattedyr og fugle. 

Blodtrykket afhænger ikke ret meget af 

kropsstørrelsen, så blandt pattedyrene 

har en mus eksempelvis et næsten lige 

så højt blodtryk som en elefant.

Hjertets evolutionære udvikling
Hjertets anatomi og fysiologi varierer 

enormt blandt hvirveldyrene og har tilsy-

neladende undergået en progressiv udvik-

ling fra et simpelt blodkar med peristal-

Figur: Henning Dalhoff, Fysiologibogen 
2. udgave, Forlaget Nucleus
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tiske bevægelser hos søpunge, over det 

to-kamrede hjerte hos fisk og det tre-kam-

rede hjerte hos padder og krybdyr, til pat-

tedyrenes og fuglenes fire-kamrede hjerte. 

Det er naturligvis kun dyr med lunger, 

som har et egentligt dobbelt kredsløb, 

hvor hjertet sender blodet til lungerne og 

kroppen i to serielt-forbundne kredsløb. 

Det dobbelte kredsløb udvikledes derfor 

i forbindelse med evolutionen af luftån-

dingsorganer, mens den komplette ana-

tomiske opdeling af to separate kredsløb 

kun findes hos krokodiller, fugle og pat-

tedyr. Denne opdeling lader til at være 

forbundet med den store stigning i stof-

skiftet som følge af endotermi (evnen til 

at opretholde en høj og konstant krops-

temperatur), om end krokodillerne er ek-

toterme (kropstemperaturen varierer med 

omgivelsernes temperatur).

Ingen rigtige hjerter hos 
hvirveldyrenes tætteste 
slægtninge
Lancetfiskene (Amphioxus) og søpun-

gene (tunicaterne) - de nulevende hvir-

veldyrs tætteste slægtninge - har ikke 

egentlige hjerter, og blodet ledes i stedet 

igennem kroppen af peristaltiske be-

vægelser i muskuløse arterier centralt i 

kropshulen. Det er altså muligt at have et 

blodkredsløb uden egentligt hjerte, men 

såvel blodtrykket som blodgennemstrøm-

ningen bliver derved ret beskeden.

Fiskenes hjerte består af 
sinus venosus, forkammer og 
hjertekammer
De første egentlige hjerter – det vil sige 

et veldefineret anatomisk hulrum om-

givet af hjertemuskulatur og afgrænset 

med klapper – opstod hos de tidligste 

hvirveldyr. Den generelle opbygning af 

hjertet er relativ ens hos både lampret-

ter, slimål, bruskfisk (hajer og rokker) 

og benfisk. Fiskene bruger gæller som 

respirationsorganer, og hjertet består af 

flere kamre arrangeret i serie. Det venøse 

tilbageløb ledes mod hjertet gennem de 

store hulvener til sinus venosus, som er 

et tyndvægget kammer, der ligger lige 

umiddelbart inden forkammeret, kaldet 

atriet. Sinus venosus trækker sig sam-

men inden forkammeret, og begge kam-

re hjælper dermed til med at fylde det 

tyk-væggede hjertekammer, kaldet ven-

triklen, hvor de højeste tryk skabes. Si-

nus venosus, forkammeret og ventriklen 

er adskilte af specialiserede klapper, og 

selvom den eksakte anatomiske opbyg-

ning af klapperne varierer lidt, sikrer de, 

at blodet kun løber i den ene retning.

Blodtrykket dæmpes ved  
udløbet af hjertet
Fra hjertekammeret pumpes blodet ud 

i aorta. Dette store blodkar ligger langs 

bugsiden og kaldes derfor for den ventrale 

aorta, hvorfra blodet ledes ud igennem 

gællerne. Her iltes blodet, og blodstrøm-

men samles i den dorsale aorta, der forsy-

ner kroppen med det iltede blod, før det 

til sidst strømmer tilbage til hjertet igen. 

Overgangen fra hjertets ventrikel til den 

ventrale aorta varierer imidlertid temme-

lig meget mellem fiskene. Hos bruskfi-

skene og mange af de tidligste benfisk 

løber blodet ud i en conus arteriosus, 

hvor blodkarret er omkranset af hjerte-

muskulatur. Hos hajerne og rokkerne er 

der ekstra klapper i conus arteriosus. Ud-

løbet af hjertet hos egentlige fisk er ikke 

omkranset af muskulatur, og karvæggen i 

den ventrale aorta består mest af kollagen 

og elastin. Fordi udløbet ikke indehol-

der hjertemuskulatur (det vil sige stribet 

muskulatur), men kun glat muskulatur, og 

heller ikke indeholder klapper, kaldes det 

for bulbus arteriosus. Eftergiveligheden 

af conus arteriosus, bulbus arteriosus og 

den ventrale aorta hjælper med at dæm-

pe trykudsvingene hver gang hjertet slår. 

Denne lindring af trykket er vigtig for at 

beskytte de tynde kapillærer i gællerne 

mod høje systoliske tryk, og udvidelsen 

af karret sørger desuden for en mere kon-

stant gennemblødning af gællerne.

Lungefisk: Udviklingen af lunger 
stillede nye krav til hjertet
Luftånding gav mulighed for at udnytte 

ilten i luften, når der ikke var tilstrække-

ligt med ilt i vandet. Luftånding er ud-

viklet knap 70 forskellige gange blandt 

fiskene, men kun hos lungefiskene (dip-

noi), som er de landlevende hvirveldyrs 

tætteste slægtning, findes ægte lunger, 

som er en ventral udposning af spise-

røret. I dag findes der tre grupper af 

lungefisk, der lever i henholdsvis Syd-

amerika, Afrika og Australien, og som 

alle har veludviklede lunger, hvor blodet 

kan iltes. Kredsløbet hos lungefiskene er 

kompliceret men karakteriseret ved, at 

det iltede blod ledes fra lungerne mod 

hjertet, hvor det løber ind i forkamme-

rets venstre side. Til forskel fra de andre 

fisk er forkammeret delvist opdelt af en 

skillevæg, kaldet et septum, der adskil-

ler lungernes iltrige blodstrøm fra den 

Blodkredsløbet hos en lungefisk. Figur: Sadava, Life og howstuffworks.com.  
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iltfattige blodstrøm, der løber tilbage i 

kroppen mod forkammerets højre side. 

Da hjertekammeret også har anlæg til et 

septum, der adskiller de to blodstrømme, 

er lungefiskene i stand til at mindske op-

blandingen af iltrigt og iltfattigt blod, og 

de er dermed i stand til at sende det ilt-

fattige blod til lungerne, mens det iltrige 

blod løber til kroppen. Som hos brusk-

fiskene er der flere klapper i udløbet fra 

hjertet.

Paddernes halve hjerte
Hos padderne er forkamrene helt op-

delte, således at det venstre forkammer 

modtager iltet blod fra lungerne, mens 

det højre forkammer modtager blod fra 

kroppen. Når forkamrene trækker sig 

sammen, løber begge blodstrømme dog 

ind i det samme hjertekammer. Indersi-

den af hjertekammeret er udstyret med 

en række septae, der som små skille-

vægge nærmest opdeler hjertekammeret 

og forhindrer opblandingen. Når hjertet 

trækker sig sammen, løber blodet ud af 

hjertekammeret gennem en enkelt stor 

arterie, der minder om conus arteriosus 

hos fiskene (denne struktur kaldes for 

truncus arteriosus eller endda for conus 

arteriosus; kært barn har mange nav-

ne). Men i modsætning til hos fiskene 

er truncus arteriosus næsten fuldt opdelt 

af en spiralklap, der modvirker opblan-

dingen af de to blodstrømme og sikrer, 

at det iltfattige blod ledes til lungerne 

(og huden som også varetager en del af 

gasudvekslingen), mens det iltrige blod 

primært ledes ud til kroppen.

Krybdyrenes komplicerede hjerte
Krybdyrenes hjerte har, ligesom hos pad-

derne, to separate forkamre, men hjerte-

kammeret er endnu mere opdelt. Hjer-

tekammeret er opdelt af to skillevægge 

(muskellisten og det vertikale septum) i 

tre kamre: cavum pulmonale, cavum ven-

osus og cavum arteriosum. Opdelingen af 

blodstrømmene betinges desuden af de 

atrioventrikulære klapper, som leder blodet 

henover muskellisten og det vertikale sep-

tum. Det iltfattige blod fra det højre forkam-

mer ledes over muskelisten gennem cavum 

venosum til cavum pulmonale, hvorfra det 

pumpes til lungerne igennem lungearteri-

en. Det iltede blod fra det venstre forkam-

mer ledes direkte ned i det tredje hjerte-

kammer: cavum arteriosum. Når hjertet 

trækker sig sammen, løber det iltede blod 

igennem cavum venosum, inden det ledes 

ud i de to aortabuer og rundt i kroppen. 

Cavum venosum er derfor et kammer, som 

modtager af-iltet blod under hjertets fyld-

ning og gennemstrømmes af iltet blod, når 

hjertet tømmes. Derfor opblandes blod-

strømmene, og de fleste krybdyrarter kan 

regulere graden af opblanding ved at re-

gulere modstanden i lungernes kredsløb, 

sådan at blod fra cavum pulmonale kan 

presses ud i aortabuerne, hvis modstanden 

i lungekredsløbet er højt. Vi ved en del om 

denne regulering, men den funktionelle 

betydningen af opblandingen forbliver gå-

defuld. Fordi hjertekammeret kun er delvist 

opdelt hos krybdyrene, har de identiske 

systolske blodtryk i lungearterien og krop-

pens arterier (to arterier, henholdsvis den 

højre og den venstre arteriebue ledes ud fra 

cavum venosum). Dette indebærer, at lun-

gerne skal kunne modstå det samme tryk 

som kræves for at drive blodet igennem 

kroppen, hvilket betyder, at lungerne skal 

have en tilstrækkelig tykkelse for at have 

den nødvendige styrke.

Krokodillernes forfærdelig 
komplicerede hjerte
Krokodillerne betegnes ofte som krybdyr, 

men er egentlig lige så tæt beslægtede 

med fuglene, som de er med skildpadder-

ne. Krokodillernes stofskifte og puls er lav, 

som hos de andre krybdyr, men hjertet 

er temmelig anderledes. Til forskel fra de 

andre krybdyr, men i lighed med fuglene, 

er hjertekammeret fuldstændig opdelt i en 

højre og en venstre ventrikel af et tykt 

muskuløst septum. Lungearterien løber ud 

Serie om  
komparativ fysiologi
Dette er den niende artikel i serien 
om komparativ fysiologi hos hoved-
klasserne af hvirveldyr. Tidligere er 
bragt en artikel om nervesystemet og 
hjernen (Kaskelot #211), nyrerne og 
andre ekskretionsorganer (Kaskelot 
#212), respirationsorganerne (Kaske-
lot #213), immunforsvaret (Kaskelot 
#214), hørelsen (Kaskelot #215), 
mavetarmsystemet (Kaskelot #216), 
huden (Kaskelot#217) og kønsorganer 
& fostre (Kaskelot #218).

Figur: Grime & Kirby, Journal of Fish Biology, 2009.
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fra den højre ventrikel, og den højre aor-

tabue løber ud fra den venstre ventrikel 

og leder dermed iltet blod til kroppen. 

Men som en overraskende besynderlig-

hed løber den venstre arteriebue ud fra 

højre ventrikel og giver dermed mulig-

hed for at sende iltfattigt blod tilbage til 

kroppen. Som hos de andre krybdyr kan 

krokodillerne regulere denne opblanding, 

men også her forbliver den funktionelle be-

tydning ganske uafklaret. Det er muligt, at 

krokodillernes forfædre har været varmblo-

dede, for så senere at have opgivet denne 

levevis igen. 

Det opdelte hjerte hos de 
varmblodede fugle og pattedyr
Hos fuglene og pattedyrene er hjertet fuldt 

opdelt, og der er kun en enkelt aorta, som 

udløber fra den venstre ventrikel. Kreds-

løbet fungerer dermed som to kredsløb i 

serie, og den komplette opdeling tillader 

desuden et højt tryk, der kan drive de sto-

re mængder af blod rundt i kroppen, som 

kræves for det høje stofskifte, mens lunger-

nes kredsløb kan varetages ved et betyde-

ligt lavere tryk. Dermed kan lungernes væg 

gøres tyndere, hvorved tilstrækkeligt med ilt 

kan optages over alveolerne. Menneskehjer-

tet svarer i relativ størrelse og funktion til 

hjerter hos andre pattedyr. Menneskehjertet 

adskiller sig dog på det kedelige punkt, at 

der ofte med alderen opstår blodpropper i 

hjertets egen blodforsyning, kranspulsåren. 

Blodpropper i hjertet er den næsthyppigste 

dødsårsag hos mennesker i den vestlige 

verden. Dette er unikt hos mennesker, idet 

åreforkalkning aldrig giver spontane blod-

propper hos dyrene.

Tobias Wang er professor i Zoofysiologi 

ved Aarhus Institute of Advanced Studies 

og Bioscience på Aarhus Universitet 

og Aage Kristian Olsen Alstrup, ph.d. 

fra PET-centret i Aarhus er adjungeret 

lektor i veterinærvidenskab ved Aarhus 

Universitet.
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Illustration af pattedyrhjertet.

Blodkredsløbet hos  
pattedyr (her menneske). 

Foto: Shutterstock

Krokodillen har to adskilte hjertekamre 
som hos fugle og fisk, men den venstre 
aortabue løber ud fra den højre ventrikel 
og bærer dermed afiltet blod. Som 
en yderligere komplikation er der en 
forbindelse mellem den højre og den 
venstre aortabue - kaldet foramen of 
Panizza - som giver mulighed for, at 
det iltede blod i den højre 
aortabue kan løbe 
over i den venstre 
aortabue.

Foramen of 
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Skitse af blodkredsløb hos krokodille.  
Røde pile viser iltet blod. Blå pile afiltet blod.
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Parasitter
Bare tanken er nok til at give de fleste af os myrekryb. Vi har ikke rigtig lyst til at vide, at de er her. Og når vi 
opdager dem, gør vi alt, hvad vi kan for at slippe af med dem igen. Tænk bare på lus, lopper og børneorm, 
som alle kan give anledning til stor irritation. Men det stopper ikke her. Nogle parasitter kan medføre 
livstruende sygdomme – tænk blot på malariaparasitten, som skønnes at koste ½ million menneskeliv hvert 
år. Andre parasitter kan manipulere dyrs (og menneskers) hjerner til at udføre irrationelle handlinger som at 
blive slået ihjel! Hvem ved… måske er der lige nu en parasit, som styrer din hjerne? 

Parasitisme er en ekstrem successfuld livsform, omend parasitter ofte ”arbejder” i det skjulte. Det er mere 
almindeligt at være parasit end en fritlevende organisme. Alene af den grund burde parasitter indgå i enhver 
biologilærers faste repetoire. For måske er verden slet ikke, som vi tror den er? Måske er vi i virkeligheden 
blot omvandrende rugekasser for parasitter, som styrer vores verden? 

God fornøjelse med dette temanummer om de små, smarte snyltere. 

Redaktionen 

Anemonefisk angrebet af den 
tungeædende parasit Cymothoa exigua.



Parasitterne
har formet og styrer verden

Tekst og fotos af Peter Nejsum & Sidsel Dahl Andersen

Parasitter siges at være den mest succesfulde livsform, og de har vist sig at have en 
enorm betydning for den verden, som vi lever i. Lige fra hvorfor vi har sex, hvor mange 
børn vi får og helt ned på det molekylære plan, hvor parasitter manipulerer værtens 
immunsystem for at fremme deres egen overlevelse. Trods alt dette så tænker de 
færreste på hvilken betydning, parasitterne egentlig har for vores liv og vores natur. Men 
det burde vi måske? For måske er vi ikke altid ”herre i eget hus” men i virkeligheden blot 
en omvandrende inkubator for parasitter, som manipulerer og styrer vores verden. 

Det mest naturlige er at være parasit! 

Med dette mener vi, at der er langt flere 

parasitter, end der er fritlevende væse-

ner som os selv. Ja, det lyder måske helt 

sort, men før vi kommer så langt, skal vi 

omkring, hvad vi forstår ved en parasit. 

På dansk bruger vi også ordet snylter, 

og i det negative ladet ord forstås, at pa-

rasitten drager fordel af sin vært på be-

kostning af denne. Dette kaldes parasitis-

me og er modsætning til samlivsformen 

symbiose, hvor begge drager fordel af 

samspillet. De fleste definitioner af pa-

rasitter inkluderer tillige, at disse er en 

eukaryot, og dermed udelukkes virus og 

bakterier (prokaryoter) som også i mange 

tilfælde udnytter en vært til deres egen 

overlevelse, som vi for eksempel kender 

det med influenza. 

Parasitter leder ofte tankerne hen på 

malaria eller de meterlange bændelorme 

og er ofte ikke noget, vi forbinder med 

livet i Danmark. Men børneorm er faktisk 

en meget udbredt ormeparasit, som de 

fleste børnefamilier har stiftet bekendt-

skab med. Eller hovedlus som også er 

en hyppig følgesvend hos børnehave- og 

skolebørn, og som er i stor fokus lige efter 

sommerferien, hvor børnene starter i in-

stitutionerne og skolerne igen. Hvis man 

Parasitisme: Den ene organisme er er-
næringsmæssigt afhængig af den anden 
(kaldet værten), og udnytter derved 
værten til sin egen fordel. En parasit 
kaldes også en snylter.

Mutualisme: Begge organismer drager 
fordel af samspillet. Et klassisk ek-
sempel er bladskæremyrer, der bruger 
svampe til at nedbryde de blade, som 
myerne bringer ned i boet.

Kommensalisme: Kun den ene organis-
me har fordel af samspillet, men hvor 
den anden ikke tyder på (positivt eller 
negativt) at blive påvirket af relationen.

Spolorm (Ascaris suum) er en 
indvoldsorm som lever i tyndtarmen 
hos ca. 20% af danske slagtesvin. 
Omkring en milliard mennesker er 
smittet med den nært beslægtede 
spolorm, A. lumbricoides. 
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har kæledyr er man ligeledes bekendt 

med parasitter, da lus-, loppebehandling 

og ormekure gives rutinemæssigt til hun-

de og katte. Vores produktionsdyr bliver 

i høj grad også behandlet for parasitter. 

Både for at øge dyrevelfærden men også 

for at øge produktiviteten. Så selv om vi 

ikke nødvendigvis tænker så meget på 

parasitter i vores danske hverdag, så er de 

der; hos os, vores husdyr men i særdeles-

hed også i vores dyr i naturen.

Har parasitterne indtaget verden?
Tilbage til parasitisme som den mest ud-

bredte livsform. Hvis vi ser på os selv, 

kan mennesket have mindst 149 arter af 

parasitter! Den europæiske stær kan have 

mere end 126 parasitter og hvis vi ser på 

en hund kan den have lus, lopper, flåter, 

spolorm, hjerteorm, coccidier, giardia for 

bare at nævne nogle få. Det er faktisk svært 

at forestille os en flercellet organisme, som 

kun har én parasit. Og da parasitter selv 

kan have parasitter, må det følge, at der er 

flere parasitter end fritlevende organismer. 

Det er estimeret, at der er 3 gange så man-

ge parasitter som fritlevende organismer. 

Dermed er vi tilbage til påstanden om, at 

det at være parasit faktisk er mere ’normalt’ 

end at være en fritlevende organisme. Vi 

skal måske se anderledes på parasitter. For 

har parasitterne i virkeligheden indtaget 

verden? Og er vi fritlevende organismer 

blot omvandrende inkubatorer for parasit-

ter, som er med til at sikre parasitternes 

overlevelse? Dette kan lede tankerne hen 

på film triologien The Matrix, hvor men-

neskene tror, at de er frie væsener, men i 

realiteten har robotterne overtaget og styrer 

verden. Ud over at det er en fascinerende 

tanke, så giver det også en anden forståel-

sesramme for den verden, vi lever i, hvor-

dan den hænger sammen, og hvorfor den 

ser ud, som den gør. 

Indvirkning på økosystemer
Ved at undersøge alle organismer og de-

res parasitter, som lever i områder, hvor 

floder løber ud i havet, har det vist sig, 

at den samlede biomasse af parasitterne 

i dette økosystem er større end fuglene – 

hvilke der ellers er top predatorene. Hvis 

parasitterne er så udbredte, og deres bio-

masse så stor, er det oplagt at forvente, 

at de har betydning for fødekæden, som 

i dette miljø kunne se sådan ud: plank-

ton bliver spist af zooplanton, som bliver 

spist af en lille fisk, som bliver spist af 

en større fisk, som bliver spist af en fugl, 

som er i toppen af fødekæden. 

Man har i mange studier undersøgt 

hvordan, de forskellige organismer og 

dyr i fødekæden hænger sammen og på-

virker hinanden. Men oftest er betydning 

af parasitter negligeret trods deres hyppi-

ge forekomst og deres afgørende betyd-

ning for værtens fitness og overlevelse. 

Et nyligt studie har dog vist, at parasitter 

faktisk har en stor betydning i et fødenet 

og bidrager til øget diversitet og komplek-

sitet. Da disse to faktorer, diversitet og 

 
Hvis vi ser på os selv, 

kan mennesket have mindst 
149 arter af parasitter!

Parasitter og fertilitet. Studier på en befolkningsgruppe i Bolivia 
(Amazonas), Sydamerika har vist, at parasitiske ormeinfektioner  

har en betydning for fertiliteten.
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kompleksi-

tet, oftest for-

bindes med stabilitet 

i et økosystem, kan parasitternes rolle 

faktisk være positiv for miljøet, selvom 

at det selvfølgelig er negativt for det in-

ficerede individ. 

Sex paradokset 
Igennem tiderne er det diskuteret me-

get, hvordan det kan være, at seksuel 

formering er opstået – også omtalt som 

’sex paradokset’. Umiddelbart forekom-

mer et sådan spørgsmål måske underligt. 

Men når man tænker over, hvor meget 

tid og energi vi, og andre dyr, bruger på 

at finde en mage og få afkom, så er det 

måske ikke så underligt endda. Det ville 

jo være biologisk set mere effektivt, hvis 

man kunne formere sig aseksuelt (lave 

kloner af sig selv), som bakterier gør. 

Det er svært at bevise, hvordan seksuel 

formering er opstået evolutionært – men 

måske kan parasitter have spillet en rolle? 

Ferskvandssneglen, ungefødende dynd-

snegl, kan formere sig både aseksuelt og 

seksuelt, og disse snegle har været i stor 

interesse for forskning, da de kan være 

med til at forklare, hvorfor seksuel for-

mering kan være opstået. I kolonier hvor 

sneglene formerer sig aseksuelt, bliver alt 

afkom kloner af samme forældre, og ko-

lonien vokser dramatisk og har dermed 

en fordel på kort sigt. Men det har vist 

sig, at hvis man følger disse snegle over 

en årrække, har afkommet en øget risi-

ko for at uddø, mens afkommet fra de 

snegle, som bruger seksuel formering 

har en bedre overlevelse over tid. Det 

har ydermere vist sig, at der hvor der er 

parasitter i miljøet, foretrækker snegle-

ne seksuel formering, hvorimod hvis der 

ikke er parasitter, bruger sneglene den 

mere effektive aseksuelle formeringsstra-

tegi. Parasitterne fremmer altså sneglenes 

seksuelle formering, og hypotesen er, at 

fordi parasitterne er meget komplekse 

organismer, kræver det også et mere so-

fistikeret immunsystem hos værten for at 

bekæmpe dem. Når man har sex bliver 

generne byttet rundt, og dermed opnår 

man bedre beskyttelse, end hvis man la-

ver kloner af sig selv, da disse immuno-

logisk set er ens.

Parasitter og fertilitet
Nu vi er inde på det seksuelle område, 

har parasitiske ormeinfektioner måske 

også betydning for hvor mange børn vi 

får. Et studie hos en befolkningsgruppe i 

Bolivia, som ikke bruger prævention og 

derfor har hvad der bliver kaldt ’naturlig 

fertilitet’, viste, at de kvinder som havde 

spolormsinfektion fik deres første barn i 

en tidligere alder, og tillige fik flere børn 

end de øvrige kvinder. Derimod fik de 

kvinder, som havde hageormsinfektion 

At være parasit er mere almindeligt end at være en 
fritlevende organisme, og parasitterne har haft – og har 

stadig – afgørende betydning for livet på jorden. Og selvom 
vi mennesker har et raffineret immunsystem, har 

parasitterne også fundet en måde at manipulere det på.

Hageorm er en indvoldsorm, som lever i 
tyndtarmen hos mennesker og kæledyr  
såsom hund og kat.

Sex paradokset. Parasitter fremmer den 
seksuelle formering hos den ungefødende 
dyndsnegl. Den seksuelle formering 
giver sneglene mulighed for at producere 
afkom med større genetisk variation, og 
som derfor er mere resistente overfor 
parasitter i miljøet. Figur: Kimberly 
Battista. This infographic originally 
appeared in the July 2014 issue of The 
Scientist. M. Scudellari, „The Sex Paradox,“ 
28:7, Pages 35-41, 2014.

Foto: Wikimedia Commons

Parasitter tilpasser sig den mest 
almindelige genotype i  
en sneglepopulation.

Parasitter Resistent afkom

Ved seksuel formering producerer 
sneglene afkom, som er resistente  

over for parasitterne
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senere børn og færre af dem. Da hage-

orm er en parasit, som spiser blod fra 

værten, giver det god mening, at en så-

dan infektion påvirker kvinders evne til 

at få børn negativt. Men hvorfor spolorm 

skulle have den modsatte effekt forbliver 

uvist. Dette eksempel understreger på 

underfundig vis endnu engang parasit-

ternes betydning og viser, at vi ikke altid 

helt er ’herre i eget hus’. 

Inkubering af spolorm i laboratoriet på 
Infektionsmedicinsk afdeling, Skejby, Aarhus 
Universitetshospital. Sidsel Dahl Andersen (Ph.D. 
studerende) undersøger hvilke regulatoriske molekyler, 
som spolormen bruger til at manipulere værtens gener.  
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Vil du vide mere eller kunne du tænke dig et demobesøg? - så ring  til os på tlf. 8680 2666

Hvis du vil vide mere 
om nogle af de orme, 
som vi arbejder med: 

http://ascaris.dk/
pages/gallery.php
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Genmanipulering og 
samarbejdende parasitter
Parasitiske orme har udviklet en fa-

scinerende evne til at manipulere og 

snyde vores immunforsvar. På denne 

måde kan centimeterlange orme over-

leve i mennesker i årevis uden at bli-

ve elimineret fra kroppen. De præcise 

mekanismer bag er ikke fuldt forstået, 

men studier har givet ny indsigt i de 

sofistikerede parasitter. Det har vist sig, 

at ormene blandt andet producerer par-

tikler i nanostørrelse – ekstracellulære 

vesikler, som indeholder regulatoriske 

molekyler. Når disse vesikler optages af 

værtens celler, kan molekylerne direk-

te manipulere med værtens gener, og 

dermed ændre immunresponset i en 

retning, så de snedige orm kan overleve.

At være parasit er altså mere alminde-

ligt end at være en fritlevende organisme, 

og parasitterne har haft – og har stadig – 

afgørende betydning for livet på jorden. 

Og selvom vi mennesker har et raffineret 

immunsystem, har parasitterne også fun-

det en måde at manipulere det på. Men 

ikke nok med det, parasitter vist sig at 

kunne samarbejde, og det vil være det 

sidste eksempel fra parasitternes forun-

derlige verden, som vi her vil give. Nogle 

typer af orme parasitter smitter værten 

ved, at en parasit larve i miljøet opsøger 

værten, fasthæfter sig til huden og pene-

trerer den for på den måde at komme ind 

i blodbanen og rundt i kroppen. Men når 

man blot er 0.05 millimeter lang, kan det 

være svært at nå og på den måde få fat 

i sin vært. Det problem har en parasit, 

Pristionchus pacificus, som lever i biller, 

fundet en meget snedig løsning på. De 

udskiller en voks, som gør, at de kan 

klistre sig sammen, og på den måde lave 

tårne, som kan bestå af op til 1000 larver. 

Og ikke nok med det; ved synkront at 

bevæge sig, kan de små tårne stå og sva-

je og på den måde øge sandsynligheden 

for at ramme ind i en forbipasserende 

bille. Snedigt! 

Peter Nejsum er Professor MSO og Sidsel 

Dahl Andersen er PhD studerende; beg-

ge på Infektionsmedicinsk afdeling, Skej-

by - Klinisk Institut, Aarhus Universitet. 

Vi skal måske se anderledes på parasitter. For har 
parasitterne i virkeligheden indtaget verden? Og er vi 

fritlevende organismer blot omvandrende inkubatorer for 
parasitter, som er med til at sikre parasitternes overlevelse?

Eksempler på parasitter hos hunde og katte 
og nogle af de sygdomme, de kan give.

Øremide

Voksen loppe
Loppe æg

Loppe larve

Bændelorm

Hjerteorm

Flåt

Skab

Øremide

Hjerteorm

Luftvejssygdomme

Tarmbetændelse

Hageorm

Spolorm

Bændelorm

Voksen loppe

Loppe larve

Loppe æg

Foto: animalhospitals.com
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Parasitter og adfærd  
– på opdagelse hos  

naturens hjerneforskere
Af Brian Lund Fredensborg & Simone Nordstrand Gasque

Zombiemyrer, kønsforvirrede krabber, og personlighedsændringer hos mus og mennesker 
er blot få eksempler på de virkninger, som parasitter har på samvittigheden. I denne artikel 
ser vi nærmere på fænomenet adfærdsmanipulation og fremhæver et spektakulært 
eksempel, som du måske selv kan finde næste gang du tager en tur i skoven.  

Manipulation  
Manipulation af det omgivende miljø inklu-

sive andre organismer er, som koncept, ikke 

fremmed i dyreriget. En bæver fælder træer, 

som den bygger dæmninger af, hvilket æn-

drer dets omgivende miljø i kilometers ra-

dius. Solsortehannen tiltrækker hunner ved 

at fløjte, hvorved den manipulerer hendes 

beslutning om, hvor hun skal bosætte sig og 

reproducere. På tilsvarende vis manipulerer 

parasitter deres værter for at opfylde deres 

behov for næring, beskyttelse og reproduk-

tion. Værten har dog på ingen måde i sinde 

at overgive sig, og det bliver derfor et spil 

om overlevelse eller udslettelse, hvis udfald 

er bestemt af, om manipulationen lykkes. 

Spis mig!
Særligt hos parasitter med en kompleks 

livscyklus, hvor parasitten går igennem 

mere end én vært, ses parasit-induceret 

adfærd i en af mellemværterne. De kan 

her ændre værtsadfærden for at skabe et 

overlap i nicher mellem værter, så trans-

missionen fra en vært til den næste for-

øges eller overhovedet forekommer. Den 

mest almindelige form for adfærdsmani-

pulation ses hos mellemværter, som også 

er byttedyr for parasittens slutvært. Et 

godt eksempel på dette er fisk af slægten 

Fundulus, som er inficeret med ikter af 

slægten Euhaplorchis. Studier fra Califor-

nien og Texas har påvist, at ikten migrerer 

til fiskens hjerne og får fisken til at udfø-

re op til fire gange så mange pludselige 

og tilfældige bevægelser som uinficerede 

fisk for at tiltrække sig opmærksomhed 

fra fiskeædende fugle, der er slutværter 

for parasitten. Dette virker åbenbart, da 

denne adfærd fører til en 30 gange højere 

sandsynlighed for at blive spist af fugle 

sammenlignet med uinficerede fisk.

Et andet og måske mere velkendt eksem-

pel på en sådan form for manipulation ses 

hos den encellede Toxoplasma gondii, hvis 

livscyklus indeholder katten som slutvært og 

gnavere som mellemvært. Her er det påvist, 

at parasitten er mest koncentreret i hjerne-

regionen amygdala, hvor den opregulerer 

værtens produktion af neurotransmitteren 

…denne uanseelige organisme har gennem tiden fået 
skylden for megen uhensigtsmæssig adfærd, såsom øget 

tendens til sidespring, trafikulykker og kriminalitet.
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Naturen er fuld af fascinerende eksempler 
på, at parasitter kan styre værtens adfærd til 

egen fordel. Her ses en hankrabbe, som tror, at 
den er en hun og derfor passer på parasittens 

afkom, som var det dens eget (ses for enden af 
bagkroppen), en mariehøne der nidkært vogter 
den parasitlarve, der lige har forladt dens krop, 

en ravsnegl hvis parasitfyldte tentakler er 
omdannet til larvelignende godbidder, samt en 

svampeinficeret myre, der har sat sig i et træ, så 
svampens sporer kan spredes med vinden. 

HVORFOR MANIPULERE 
ADFÆRD?
Alle parasitter udfordres af at skulle transmit-
teres mellem værter i deres livscyklus. For det 
enkelte parasitstadie er chancen for at nå en ny 
vært minimal, og de fleste parasitter produce-
rer derfor masser af spredningsstadier for at 
sikre deres overlevelse. Nogle parasitter er dog 
gået skridtet videre og har tilpasset sig til at 
kapre værtens adfærd og styre den i retning af 
den næste vært i dens livscyklus.  Disse natu-
rens dukkeførere kan ændre værtens adfærd 
på mange måder, rangerende fra udsultning af 
værten, så den bruger mere tid på at søge føde, 
til komplekse ændringer i mængden og typen 
af neurotransmittere, der kanaliseres rundt i 
centralnervesystemet. Målet med adfærdsæn-
dringerne kan være at benytte værten som 
madding foran et rovdyr, tvinge værten til et 
sted, hvor parasitten nemmere kan spredes 
fra, eller få værten til at agere bodyguard for 
parasittens afkom. Fælles for dem alle er dog, 
at de øger chancen for transmission, og dermed 
bibeholdes evnen til at manipulere værtsadfærd 
i fremtidige generationer. 

Fotos: Wikimedia Commons



dopamin. Ændringen i musens hjernekemi 

vender tingene på hovedet, så den naturlige 

frygt for katte er erstattet af en uimodståelig 

lyst til at opsøge lugten af kat, hvilket øger 

chancen for at inficerede mus bliver set og 

spist. En interessant krølle på denne historie 

er, at mange mennesker ganske uvidende er 

inficeret af Toxoplasma. Til forskel fra mus, 

bidrager mennesker dog ikke i videreførel-

sen af parasittens livscyklus (vi spises ikke af 

katte), men denne uanseelige organisme har 

gennem tiden fået skylden for megen uhen-

sigtsmæssig adfærd, såsom øget tendens til 

sidespring, trafikulykker og kriminalitet. 

Zombiemyrer
Er man blevet nysgerrig på parasitters 

evne til at kapre værtsadfærd kan man 

med lidt held selv blive vidne til et iko-

nisk eksempel på dette fænomen. I nåle- 

og blandskove findes den lille leverikte 

(Dicrocoelium dendriticum), som er 

kendt for at forvandle myrer til zombier, 

og som har en yderst mærkværdig og fa-

scinerende livscyklus. Æg fra denne ikte 

udskilles med fæces fra en hjort eller an-

det planteædende pattedyr, hvorefter det 

bliver spist af en snegl. Sneglen omdan-

nes til en levende fabrik af haleikter, der 

indkapsles i slimbolde, som efterlades i 

skovbunden. Disse slimbolde sikrer, at pa-

rasitten ikke udtørrer, og samtidigt frem-

står de som uimodståelige godbidder for 

myrer. I myren bliver de fleste parasitter 

i bagkroppen, men en af dem vandrer til 

hjernen og sætter sig på det nervecenter, 

der modtager sensoriske input fra mund-

delene. Det er også i dette område, at kæ-

I nåle- og blandskove findes den lille leverikte (Dicrocoelium 
dendriticum), som er kendt for at forvandle myrer til zombier, og 

som har en yderst mærkværdig og fascinerende livscyklus.

Livscyklus af den lille leverikte, Dicrocoelium 
dendriticum. Den voksne ikte formerer sig i leveren hos 
hjortevildt. Æg udskilt med fæces spises af landlevende 
snegle. Her produceres i tusindvis af haleikter, som 
forlader sneglen i slimbolde og spises af skovmyrer. I 
myren vandrer en af ikterne til hjernen, hvor den styrer 
myrens kæber og får den til at kravle op i vegetationen og 
bide sig fast på det tidspunkt, hvor slutværten græsser. 
Derved fuldendes den bizarre livscyklus hos parasitten. 
Figur: Simone N. Gasque
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Vi ved, at zombiemyrerne med sikkerhed findes i Tisvilde 
skov, Grib Skov, og Bidstrup Skovene på Sjælland, men vi 
opfordrer til, at I går på opdagelse i den lokale nåleskov

bernes åbning og lukning styres, hvilket 

er afgørende for parasittens adfærdsma-

nipulation. Denne såkaldte ”hjerneorm” 

får den inficerede myre til at kravle op 

i vegetationen og bide kæberne fast i en 

midlertidig krampetilstand (tetania). Den-

ne zombie-adfærd indtræder primært fra 

sent på dagen indtil tidligt den næste dag. 

Via nummererede myrer i felten har vi vist 

at 97% af myrerne, der sad fast om aftenen 

forblev det selv samme sted indtil den føl-

gende morgen. Myrerne har da siddet fast-

låst i græsset på det tidspunkt, hvor hjorte 

fouragerer. Dermed har den lille leverikte 

muliggjort en transmission, som ellers var 

usandsynlig, da myrer slet ikke ville sidde 

i græsset på disse tidspunkter, men enten 

være i tuen eller samle føde andetsteds. 

I vores forskning har vi været optaget af, 

hvad det er, der får myrerne til at kravle op 

og bide sig fast. Ved vores feltundersøgelser 

har vi fundet statistisk signifikans for, at tem-

peratur er den mest indflydelsesrige faktor i 

denne proces. Her bliver de siddende, indtil 

temperaturen stiger, hvorefter myrens kæber 

låses op, og myren genoptager sin normale 

adfærd. Når temperaturen falder hen mod af-

tenen, vil de inficerede myrer endnu en gang 

forvandles til zombier, og således fortsætter 

den inficerede myre sin møjsomme eksistens. 

Ikke én men to zombier  
Tager man i skoven for at lede efter 

zombiemyrer kan man falde over andre 

parasitter end den lille leverikte. Svam-

pen Pandora formicae, inducer i første 

omgang den samme adfærd i de selvsam-

me myrearter.  Men i stedet for at lade 

myren slippe kæberne fra græsset og 

vandre op og ned, har denne svamp et 

andet mål. Efter en P. formicae inficeret 

myre har låst kæberne til vegetationen, 

vil den med benene omslutte græsstrået 

i et dødsgreb. Svampen vil herefter vokse 

ud fra myren og hæfte til vegetationen, 

og svampevæv kommer til syne på myre-

kadaveret. Fra denne opløftede position 

vil svampen kunne sprede sine sporer til 

intetanende forbipasserende myrer. 

Tag på zombiejagt
At finde disse “zombiemyrer” er ikke så 

svært endda, når man ved, hvad man le-

der efter. De svampe-inficerede myrer er 

mere udbredt i de danske skove end den 

lille leverikte. Vi ved således, at de med 

sikkerhed findes i Tisvilde skov, Grib 

Skov, og Bidstrup Skovene på Sjælland, 

men vi opfordrer til, at I går på opdagel-

se i den lokale nåleskov. Pas naturligvis 

på, at I ikke skader myretuerne, og tag 

gummistøvler på da myrer ikke bry-

der sig om ubudne gæster. Den største 

chance for at finde zombiemyrer er tidligt 

og sent på dagen, men på kølige dage 

vil der også være mulighed for at finde 

nogle midt på dagen. Når I har fundet 

en myretue, så undersøg det omgivende 

græs og urter i en radius på et par meter 

fra tuen, og kig efter myrer, der bider 

sig fast i vegetationen. Hvis myren ikke 

bevæger sig, når man forsigtigt prikker 

til den, så er myren højst sandsynligt in-

ficeret med svampen Pandora formicae. 

Denne er helt uskadelig for mennesker. 

Hvis myren rører på sig, men fastholder 

sit greb ved forsigtig stimulering, så kan 

det være en myre inficeret med den lille 

leverikte. Man kan ikke blive inficeret af 

den lille leverikte ved berøring, mens der 

muligvis kan være en risiko for infektion, 

hvis man spiser en inficeret myre. 

God zombiejagt!

Brian Lund Fredensborg er lektor ved 

Institut for Plante og Miljøvidenskab, 

Københavns Universitet og Simone Nord-

strand Gasque er parasitolog.

Visuelle forskelle på de to typer ”zombiemyrer” som man kan se i de danske skove. På billede A ses de hvide sporer fra svampen Pandora 
formicae, der trænger ud igennem de bløde dele af det ydre skelet på en skovmyre i det typiske ”dødsgreb”. På billede B ses en skovmyre 
inficeret af den lille leverikte. Denne myre bider sig også fast i et græsstrå, men den er i live, og vil rykke lidt på sig, hvis man forsigtigt prikker 
til den.

Fotos: Simone N. Gasque og Camilla Botnevik.
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Leverikten  
– en gammel kending i fremgang

Af: Anna-Sofie Stensgaard, Nao Takeuchi-Storm & Mita Eva Sengupta

Leverikter er en utrolig succesfuld gruppe af parasitter, der kan inficere en meget bred vifte af værter, inklusiv 
mennesker. De findes i mange størrelser og former, og er vidt udbredte i stort set hele verden. I Danmark findes 
der to arter. Den bedst kendte er den store leverikte, også kendt som fåreflynderen, der har eksisteret i Danmark 
siden vikingetiden, og som nu på ny er i fremgang. Knap så kendt og frygtet herhjemme, men mindst ligeså 
fascinerende, er den lille leverikte, der kan få myrer til at opføre sig som zombier.

tema
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Det er sommer, bierne summer og kø-

erne spiser roligt af det saftige græs på 

engen. Alt ånder tilsyneladende fred og 

idyl. Men ikke helt. For i det våde græs 

lurer en mikroskopisk fare. 

Klistret godt fast til græs og urter, sid-

der der bittesmå cyster med indkapslede 

parasitlarver (metacercarier) og venter på 

at blive ædt af en passende vært, som ek-

sempelvis en ko. Disse hårdføre metacer-

carier er de smittebærende hvilestadier 

af den store leverikte, Fasciola hepatica, 

der som navnet antyder, kan forvolde 

store skader på leveren hos sin slutvært. 

Ligesom hos en del andre parasitter er 

leveriktens livscyklus kompliceret, og 

består af flere stadier (Fig. 1). Når cy-

sterne på græsset bliver ædt, vil kapslen 

med parasitlarven blive opløst i værtens 

tarm, og den frigjorte haleløse leverikte 

vil trænge igennem tarmvæggen og på-

begynde sin vandring mod leveren. Her 

gnaver den sig igennem levercellerne og 

ind i galdegangene, hvor den ernærer sig 

med blod og antager sin voksne form og 

størrelse. En ret anseelig størrelse – for 

en parasit vel at mærke – på omtrent 3 

cm. Leverikten er nu kønsmoden og kan 

producere titusindvis af æg dagligt, der 

spredes med værtens ekskrementer ud i 

naturen. Når æggene klækker, kommer 

leverikterne ud som miracidie-larver, der 

opsøger og borer sig ind i ferskvandss-

neglen, Galba truncatula (eller pytsnegl 

på dansk). Inden i sneglen, udvikler og 

opformeres disse til hundredevis af nye 

halelarve (cercarier). De svømmende ha-

lelarver borer sig ud af sneglen, og går 

på jagt efter en passende plante at sætte 

sig fast på, for at blive spist af en vært, 

så leverikten kan forsætte sin livscyklus.

Et globalt problem  
– også for mennesker
Den store leverikte er én af de mest 

succesrige parasitter i verden: Den har 

formået at kolonisere mere end 50 lande 

på alle kontinenter, undtagen Antarktis, 

og den er i stand til at inficere en meget 

bred vifte af pattedyr. Selvom drøvtygge-

re som kvæg og får anses for at være de 

mest almindelige slutværter, så risikerer 

mennesker faktisk også at ende som ufri-

villige værter for den store leverikte. Det 

sker hvis mennesker f.eks. spiser vand-

planter, der vokser på fugtige områder 

forurenet med parasitten, og hvor dens 

mellemvært, ferskvandssneglen, lever. 

Man kan også blive smittet, hvis man 

drikker vand, der er forurenet med fly-

dende infektive stadier af larverne, eller 

spiser grøntsager vasket i forurenet vand.

I Europa drejer det sig dog ikke om 

mange tilfælde af smittede mennesker. 

Flest forekommer i lande som Frank-

rig, hvor vild brøndkarse er en populær 

spise. Her rapporteres der om op mod 

300 tilfælde årligt. Værre står det dog 

til udenfor Europa. I mange sydameri-

kanske lande som f.eks. Bolivia, Peru og 

Argentina, findes der områder hvor op 

imod 70 % af befolkningerne er smittede. 

Det gælder specielt i højlandet i Andes-

bjergene, hvor det ser ud til, at leverikten 

Den store leverikte er én af de mest succesrige parasitter 
i verden: Den har formået at kolonisere mere end 50 lande på 

alle kontinenter, undtagen Antarktis, og den er i stand til at 
inficere en meget bred vifte af pattedyr. 

Figur 1. Den store leveriktes 
(Fasciola hepatica) livscyklus.
Figur: Mita Eva Sengupta.
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og dens mellemværtssnegl, har tilpasset 

sig særlig godt til de ekstreme miljøer. 

Den er også udbredt mange steder i Asi-

en, hvor spiselige vandplanter ofte indgår 

i det traditionelle køkken.

Generelt anses infektioner med lever-

ikter i mennesker for at være i fremgang 

verden over.

Den store leverikte i Danmark  
- en ny, gammel udfordring
Den bedst kendte leverikte herhjemme, 

er den store leverikte - eller fåreflynde-

ren som den også bliver kaldt herhjemme 

pga. dens karakteristiske form og fordi, 

den især forbindes med får. I Danmark er 

der ikke nogle dokumenterede tilfælde af 

mennesker, der er blevet smittet til trods 

for, at den store leverikte faktisk er en 

rigtig gammel kending i Danmark. Man 

har således fundet gamle leverikte-æg i 

jordprøver fra et vikingebosted i Viborg. 

Disse stammer sandsynligvis fra får eller 

kvæg, der levede helt tilbage i perioden 

1018-1030 f.Kr. 

Fra at være en meget hyppigt fore-

kommende parasit i Danmark i 1950erne 

og 60erne, faldt forekomsten af leverikter 

drastisk i løbet af 70erne, formentligt pga. 

øget dræning af marker og bedre medi-

cinsk behandling af dyrene. Men i løbet 

af de sidste årtier er infektion med lever-

ikter igen blevet et problem, især i dansk 

kvægbrug. Slagtedata viser, at op mod 

hver 3. kvægbesætning er smittet i dag. 

Nyder godt af de mildere vintre
Hvorfor er den store leverikte vendt til-

bage i så stort et omfang? Vi ved det ikke 

med sikkerhed, men klimaforandringer 

og ændret arealanvendelse i landbruget 

med mere afgræsning af våde jorde, hvor 

leveriktens mellemvært pytsneglen trives, 

kan være blandt de forklarende faktorer. 

Når klimaet og klimaforandringer 

spiller så vigtig en rolle, hænger det tæt 

sammen med, at temperatur og nedbør 

er de to mest afgørende miljømæssige 

faktorer for sneglenes og parasitternes 

udbredelse og udvikling. Et mildere og 

fugtigere klima i Danmark, specielt om 

vinteren som følge af klimaforandringer-

ne, kan betyde at der skabes flere og 

bedre levesteder for sneglene, samt at 

sneglens og parasittens ”vækstsæson” 

forlænges. Den tid det tager parasitlar-

verne at udvikle sig inde i sneglen er 

nemlig meget nøje bestemt af tempera-

tur, og udviklingen kan først i gang når 

temperaturen overstiger 10 °C. Da snegle 

er såkaldte poikiloterme dyr - hvis indre 

Leverikter er fladorme tilhøreren-
de klassen Trematoda og ordenen 
Digenea, som alle har indirekte 
livscyklus, hvor de er afhængige af 
ganske bestemte arter af snegle som 
mellemvært.
Den store leverikte, Fasciola hepa-
tica, kan blive op til 3 cm lang og 1 
cm bred som voksen. Den tropiske 
søsterart til den store leverikte 
(Fasciola gigantica), kan blive endnu 
større, op til 7,5 cm.

Den voksne leverikte vil typisk over-
leve i leveren hos slutværter som 
kvæg i 1-2 år. I får menes den dog at 
kunne klare sig i helt op til 20 år. 

Typiske symptomer hos mennesker, 
der er blevet smittet, er først feber 
og mavesmerter - senere kan der 
også opstå blodmangel, og leveren 
vil kunne tage alvorligt skade i til-
fælde hvor infektionen først opdages 
sent, og leverikterne findes i større 
antal i galdegangene i leveren. Syg-
dommen, som parasitten forårsager, 
kaldes også for fascioliasis.
Omkring 2.4 millioner mennesker 
anslåes at at være inficeret med 
leverikter på globalt plan.

Den store leverikte, Fasciola hepatica - 
også kaldet ”fåreflynderen”.

Pytsneglen, der er mellemvært for den store leverikte i Danmark, er en ganske lille snegl, der derfor let kan overses. 
Til højre ses en hel håndfuld samlet fra en mark nær Roskilde Fjord. Fotos: Anna-sofie Stensgaard
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temperatur svinger med det omgivende 

miljøs temperatur - vil parasitten være 

udsat for de samme temperaturer som 

sneglen. Når temperaturen bare stiger 

få grader, vil hastigheden af parasittens 

udvikling i sneglen dermed kunne fore-

gå væsentlig hurtigere, samtidig med at 

smittesæsonen forlænges. 

Også vilde dyr smittes
Det er ikke kun kvæg og får som leverik-

ten i stigende grad inficerer herhjemme. 

Også mange af vores vilde dyr kan smit-

tes, når de søger føde på fugtige arealer, 

hvor pytsneglen lever. Det gælder f.eks. 

hjortevildt og harer, og de voksende 

hjortepopulationer i Danmark kan der-

for også tænkes at spille en rolle i den 

stigende forekomst af de store leverikter 

i kvæg. 

Mere ”eksotiske” arter som vildsvin og 

bison kan også smittes med leverikter. 

Specielt bisonerne, der fornylig er blevet 

udsat i forbindelse med rewilding-projek-

ter på Bornholm og ved Randers Regn-
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Foto: Anna-sofie Stensgaard

Foto: Anna-sofie Stensgaard

Forsker på jagt efter pytsnegle på et typisk levested på en mark ved 
Roskilde Fjord.

Pytsneglene lever på fugtige marker og enge gerne i 
mudrede, optrampede områder.

Hjorte i Danmark kan være smittede med både den store og den lille leverikte.
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skov, har vist sig at være sårbare overfor 

infektion med leverikter.

Den mindre kendte, men yderst fa-

scinerende lille leverikte, Dicrocoelium 

dendriticum, kan også inficere vores vil-

de dyr. Dens livscyklus er endnu mere 

kompliceret end den store leveriktes, med 

skovmyrer som en ekstra en mellemvært 

udover snegle. Den lille leverikte forvand-

ler myrerne til zombier ved at kravle op 

i deres hjerne og få dem til at begå selv-

mord (læs mere i artiklen Parasitter og 

adfærd – på opdagelse hos naturens hjer-

neforskere i dette nummer af Kaskelot). 

I udlandet kan infektion med den lille 

leverikte være et problem, særligt blandt 

får, geder og andre dyr, som græsser 

nær skovområder. Den mest sandsynlige 

slutvært i Danmark er hjorte, og den er 

da også for ganske nylig blevet fundet i 

en kronhjorte-lever fra Jylland 

Kan man blive smittet i Danmark?
Endnu er der ingen rapporterede tilfæl-

de fra Danmark, men både den store og 

den lille leverikte kan potentielt set smit-

te mennesker. For den lille leverikte kan 

det ske hvis man skulle være så uheldig 

at indtage en inficeret skovmyre. Der-

for anbefales det at fryse myrer, der er 

samlet fra naturen, før man spiser dem. 

Ligeledes bør man være varsom med at 

plukke og spise vandplanter, som vild 

brøndkarse og vildmynte, specielt fra 

områder hvor kvæg og får har adgang, 

og hvor pytsneglen i øvrigt findes. Sneg-

len kan dog være svær at se pga. af dens 

lille størrelse, så blot fordi den ikke lige 

spottes, betyder det ikke, at den ikke 

findes der. Selvom der findes rapporter 

om mennesker, der er blevet inficeret på 

disse måder fra udlandet, anses sandsyn-

ligheden for at blive smittet med leverik-

ter, store som små, herhjemme at være 

ret lille, blot man udviser lidt omtanke, 

når man indsamler og tilbereder myrer 

og planter fra den vilde natur. 

Anna-Sofie Stensgaard er adjunkt ved 

Center for Makroøkologi, Evolution 

of Klima på Statens Naturhistoriske 

Museum. Nao Takeuchi-Storm og Mita 

Eva Sengupta er hhv. PhD-studerende 

og Postdoc ved Sektion for Parasitologi 

og Akvatisk patobiologi, på Københavns 

Universitet. Forfatterne arbejder sam-

men på projektet om leverikter i danske 

hjorte som led i et større forsknings-

samarbejde om klimaforandringer og 

snegle-bårne parasitter på Københavns 

Universitet.

Opskåret galdegang i 
en lever fra en dansk 

kronhjort smittet med 
den store leverikte.

«  Parasitterne efter de er pillet ud af 
kronhjortens lever.

Fotos: Anna-sofie Stensgaard
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Den lille leverikte, Dicrocoelium 
dendriticum, fra en Jysk kronhjortelever 
(foto taget gennem stereolup).

Snit i en ko-lever kraftigt inficeret med store leverikter. De hvide 
områder er fortykkede galdegange, som parasitten bor i. 

Foto: Helena Mejer Foto: Helena Mejer

Leverikte i en opskåret galdegang i en inficeret ko-lever. 
De sorte pletter skyldes parasittens tilstedeværelse.
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På vej mod parasitisme: 
om hajruren, Anelasma squalicola

Af Henrik Glenner

De fleste dyr er hverken planteædere eller rovdyr - de er parasitter! 

Parasitisme er den mest almindelige livs-

form på jorden. Dette vil nok for mange 

være en overraskelse, men ved at følge 

en anerkendt definition på parasitisme af 

Poulin & Morand fra 1993: ”obligate fe-

eders on other living organisms without 

causing the death to their hosts“, må pa-

rasitisme anses for at være en af de mest 

almindelige livsformer på jorden og er 

uafhængigt af hinanden opstået adskilli-

ge gange blandt jordens 35 dyrerækker. 

Parasitternes evolution
Men for de fleste parasitters vedkom-

mende ved man meget lidt om, hvor-

dan de blev parasitter. Især er de tidlig-

ste evolutionære trin dårligt forståede. 

Denne mangel på viden har 3 hovedår-

sager. For det første har den parasitiske 

livsform ofte ændret parasittens anatomi 

så radikalt, at den har meget lidt lighed 

tilbage med dens fritlevende slægtninge. 

For det andet er parasitter meget sjæl-

dent bevaret som fossiler fordi, de ofte 

er små, bløde organismer, som typisk 

findes skjult i de indre organer af en 

værtsorganisme. For det tredje må det 

formodes, at en mellemform, der først 

har begivet sig ind på den parasitiske 

måde at leve på, må være udsat for et 

stort selektionspres for at reducere de 

energikrævende strukturer fra den tid-

ligere fritlevende livsstil, der ikke mere 

er funktionelle. Samtidig med at der vil 

Figur 1a og b. Hajrur og langhals rur. Bag 
kappen (ma) af en hajrur og en langhalset 

rur. a) Hajrur, med de reducerede cirri 
(ci) eller brystlemmer og brystsektion 

eksponeret. Munden er også synlig (m), 
nederst i kappehulen. Den nederste hvide 

del af ruren, med små rødder stikkende ud, 
er stilken, fødeoptagelsesorganet, som her er 

blotlagt, men som hos den levende rur vil være 
helt omsluttet af hajens væv. b) Langhalsen, Lepas 

anatifera. Tværsnit gennem kappehulen. I modsætning 
til hajruren er brystet forsynet med veludviklede cirri 

(filtreringsorganer). Stilken (pe) bruges af L. anatifera til 
at løfte cirrierne op over underlaget ikke til at gennembryde 
det som hos hajruren. 

Figur 1

Foto: Christoph N
oever
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være en stor selektionspræmie for ud-

viklingen af strukturer, der kan optimere 

den nyerhvervede parasitiske livsstil. Det 

korte tidsrum hvor strukturer fra både 

den nye og den gamle livsform er til-

stede samtidig, må derfor forventes at 

være ganske kort, og chancerne for at 

finde levende eller fossile mellemformer 

med genkendelige strukturer fra begge 

livsformer er små. Når det alligevel sker, 

er det en sjælden gave, specielt hvis det 

ligefrem drejer sig om en levende orga-

nisme. Dels fordi anatomien på et leven-

de individ naturligvis vil være komplet 

i modsætning til et fossil, som næsten 

altid vil mangle anatomiske strukturer.  

Men især fordi det med nulevende dyr 

vil være muligt at studere de genetiske, 

fysiologiske og adfærdsmæssige proces-

ser hos en organisme under ekstrem 

forvandling. 

Et parasitisk ”missing link”
Den parasitiske hajrur, Anlasma squa-

licola, er et uhyre sjældent nulevende 

eksempel på en sådan overgangsform, 

der er ”fastfrosset” midt i springet mel-

lem dens oprindelige livsform og den ny 

parasitisme. (Figur 1 og figur 4).

Rankefødder, eller rur, er rejelig-

nende krebsdyr, som fra indersiden af 

et kalkhus bruger sine børstebeklædte 

brystlemmer til at filtrere det omgivende 

havvand for planktoniske fødepartikler 

fig (1b). Alle rur er irreversibelt fasthæf-

tede til et fast underlag som voksne, en-

ten i form af en kødfuld stilk, der løfter 

kalkhuset, ”capitulum”, fra overfladen af 

underlaget, eller ved at undersiden af ca-

pitulum er limet direkte til underlaget. 

Underlagstypen kan variere fra rurart 

til rurart. Nogle arter foretrækker hårde 

stenoverflader i tidevandszonen (fig 2), 

mens andre kræver, at fasthæftningsste-

det er en fritflydende genstand (fig 3), 

eller ligefrem en anden levende organis-

me (fig. 5). For alle rurer, både stilkede 

og ikke stilkede, gælder det dog, at fø-

den består af planktoniske fødepartikler, 

som ruren, fra de børstebeklædte svøm-

melemmer, fører til munden og derefter 

via svælget til marven og tarmen, hvor 

fødepartiklerne fordøjes. 

Den parasitiske hajrur afviger drama-

tisk fra denne måde at leve på. Hajruren 

er en stilket rur og fastgør sig, ligesom 

alle andre rur, som larve på en fast over-

flade. I hajrurens tilfælde er denne over-

flade altid huden af en haj (fig 4a og 

b). Men i modsætning til andre stilkede 

rurer bruger hajruren ikke stilken til at 

løfte ”capitulum” op over underlaget. I 

stedet gennembryder ruren hajens hud 

og borer stilken ned i det underliggende 

muskelvæv, hvorfra ruren, med stilken, 

kan suge næringsstoffer ud af hajen via 

en endnu ikke klarlagt mekanisme (fig 

1a og fig 4d). Men selvom det for nyligt 

er blevet fastslået, at næring gennem stil-

ken er hajrurens eneste fødekilde, har 

ruren bevaret alle brystlemmerne fra 

dens tidligere filtrerende livsstil. Men 

ikke nok med det. Hajruren har sta-

dig munddele, mund og et tilsyne-

ladende fuldt funktionelt mave- 

og tarmsystem med tilhørende 

fordøjelseskirtler til trods for, at 

maven altid er tom. 

At opretholde filtrationsor-

ganer og et komplet tarmsy-

stem må kræve meget energi, 

Den parasitiske hajrur, Anlasma squalicola, er et uhyre 
sjældent nulevende eksempel på en sådan overgangsform, der 
er ”fastfrosset” midt i springet mellem dens oprindelige 
livsform og den nye parasitisme.

Fra rødliste art til 
modelorganisme
Allerede Charles Darwin beskrev 
hajruren i sin store Rurmonografi fra 
1851 og foreslog, efter grundige ana-
tomiske studier af kun et individ!, - at 
dyret mest sandsynligt var en parasit. 
Hans antagelse viste sig senere at 
være rigtig, men det tog lang tid at få 
det bekræftet, for hajruren er så sjæl-
den, at kun få forskere efter Darwin 
har haft mulighed for at studere den i 
detaljer. Darwin fik sit enlige eksem-
plar af hajruren fra en dansk kollega, 
Professor Jappetus Stenstrup, fra 
Zoologisk museum i København, som 
selv havde den fra en ikke nærmere 
beskrevet lokalitet ved den norske 
vestkyst. Norge var dengang det 
eneste sted, hajruren var kendt fra. 
Senere er den blevet fundet sporadisk 
på andre lokaliteter i Atlanterhavet, 
men dens uregelmæssige forekomst 
har bragt den på den norske rødliste 
for truede arter, hvilket er en højst 
sjælden begivenhed for en parasit. 
Det var derfor en stor overraskelse, 
da en stor og livskraftig bestand af 
hajruren (og dens vært) – for få år 
siden blev fundet i en sidefjord til 
Sognefjorden på Norges vestkyst. Den 
lette og konstante adgang til parasit-
ten gjorde det pludseligt muligt at ar-
bejde systematisk med de fysiologiske, 
anatomiske og molekylære processer 
hos en organisme der, i bestræbelsen 
på at tilpasse sig livet som parasit hos 
en værtsorganisme, er under ekstrem 
forandring. 

Rurer på sten i 
tidevandszonen. 

Figur 2
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og det er højst overaskende, at hajruren, 

alene af energimæssige årsager, stadig-

væk bibeholder disse strukturer, selvom 

deres funktion er overtaget af et andet 

organ. Dette tyder på, at hajruren først 

for ganske nyligt har sluppet den fil-

trerende livsform for nu udelukkende 

at satse på parasitisme. Formodentlig 

vil den naturlige selektion, indenfor en 

kort, evolutionær horisont, bortreducere 

alle energikrævende, ikke-funktionel-

le, strukturer og gøre filtrations-parasit 

transitionen umulig at rekonstruere for 

fremtidens evolutionsbiologer! 

Bemærkelsesværdigt er det også, at 

hajruren, på vej mod parasitisme, ikke 

har gjort som andre parasitiske krebsdyr 

(f. eks parasitiske isopoder og copepo-

der) og blot omdannet allerede eksiste-

rende organer som mundlemmer, svælg, 

mave og tarm til at varetage den nye, 

parasitiske fødeoptagelse. Men i stedet 

har været “nødt” til at ”opfinde” et helt 

nyt fødeoptagelsessystem; stilkernæring! 

En række interessante spørgsmål melder 

sig, når man arbejder med en så unik og 

på mange måder bizar organisme som 

hajruren, nemlig; hvor kommer den fra? 

Hvordan så den organisme ud, der gav 

ophav til hajruren og fra hvilket habitat 

kom den? Også her overasker hajruren. 

Den asiatiske forbindelse 
Umiddelbart skulle man tro, at hajruren er 

tæt beslægtet med en af de mange rurarter, 

som foretrækker at fasthæfte sig harmløst 

på andre levende organismer (epibionte). 

En meget stor gruppe af epibionte rurer 

tilhører superfamilien, Coronuloidea, el-

ler hvalrurerne, der alle har tilpasset sig 

livet som blind passager på forskellige, 

mobile marine dyr, som krebsdyr, søkø-

er, havskildpadder, havslanger og hvaler 

(fig 5). Mens nogle hvalrurer kun er fast-

hæftet hudoverfladen af deres vært, har 

andre anatomiske tilpasninger, der sikkert 

forankrer ruren ved ligefrem at begrave 

den i værtens hud. Men selv blandt dis-

se arter, der fuldstændigt er omsluttet af 

værtens hud og kun er få millimeter fra 

en uudtømmelig føderessource i form af 

værtens blod, har ingen gennembrudt hud-

barrieren. Og ingen af de hvalrurarter, man 

hidtil har undersøgt, har udviklet parasi-

tisme. Alle har tilsyneladende bevaret den 

oprindelige, filtrerende rurlevevis. Men 

er hajruren så den parasitiske undtagelse 

blandt hvalrurerne? Det er den ikke! Om-

fattende molekylære undersøgelser af nu-

levende rurarter dokumenterer utvetydigt, 

at hajruren ikke er beslægtet med hvalru-

rer. Det viser sig, at den nærmeste levende 

slægtning (søsterart) til hajruren er, Capi-

tulum mitella, en filtrerende, stilket rurart 

fasthæftet klipper og sten langs tidevands-

kyster i Sydøstasien og altså bestemt ikke 

en hvalrur! Den geografiske afstand og den 

skarpe kontrast i livsstil og habitat mel-

lem hajruren og dens nærmeste levende 

slægtning tyder på, at hajruren, har fulgt 

en lang udviklingslinje, der ikke har efter-

ladt sig nogle fossile spor. De molekylære 

analyser antyder, at hajrurens og C. mitel-

la´s udviklingslinjer skiltes fra hinanden for 

mere end 120 millioner år siden, hvilket 

vil sige midt i kridttiden. Det enorme tids-

spand taget i betragtning, er det tænkeligt, 

at hajrurens udviklingslinje har givet ophav 

til en række arter, der sandsynligvis har 

været epibionter på et bredere udvalg af 

marine dyr som spredtes til store dele af 

verden, men hvoraf hajruren er den eneste 

overlevende.  At hajruren blev den sidst 

overlevende art på en lang udviklingslinje 

skyldes måske, at kun den var i stand til 

at erstatte rurenes oprindelige filtrerende 

livsstil med parasitisme. 

Om at forudsige evolutionen
Resultaterne af både de morfologiske og 

molekylære undersøgelser af hajruren  

og dens nærmeste slægtning giver et  

At hajruren blev den sidste overlevende art på en lang 
udviklingslinje skyldes måske, at kun den var i stand til at erstatte 
rurenes oprindelige filtrerende livsstil med parasitisme.

Rurer på 
fritflydense 
drivtømmer 

Figur 3
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En arts evolution 
bestemmes af et kompliceret 
samspil mellem dens for-
historie og dens omgivelser og 
følger sjældent de umiddel-
bart oplagte scenarier.

indblik i, hvad der kræves af en organisme 

for at den fundamentalt kan ændre livsstil. 

Det rejser også flere spørgsmål om, hvor-

for f. eks hvalrurerne ikke har udviklet 

parasitisme, selvom de umiddelbart må sy-

nes at have en oplagt mulighed for at gøre 

det. Opdagelsen af at hajrurens nærmeste 

levende slægtning er en tidevandsform, 

og ikke en epibiont på en frit bevægelig 

marin organisme, er en overbevisende 

demonstration af, at evolutionen ikke så-

dan lader sig regne ud. En arts evolution 

bestemmes af et kompliceret samspil mel-

lem dens forhistorie og dens omgivelser 

og følger sjældent de umiddelbart oplagte 

scenarier. Studiet af en parasitisk mellem-

form som hajruren, fanget midt mellem to 

”uforenelige” livsformer, er en påmindelse 

om, hvor forsigtig man skal være med at 

forudsige evolutionen.

Henrik Glenner er professor ved Institut 

for Biologi, Universitetet i Bergen og ved 

Center for Makroøkologi, Evolution og 

Klima, Statens Naturhistoriske Museum, 

Københavns Universitet.

Hajrur på haj. A) Tre hajrurer på første rygfinne af den lille dybhavshaj, Etmopterus spinax. B) Nærbillede af hajen. C) hajrur dissekeret ud 
af hajen (ma, kappe; ci, cirri; p, hajrurens befrugtningsorgan; e, hajrurens æg). D) Hajrur med venstre del af kappen fjernet  
(m, hajrurens mund). 

Figur 5

Figur 4
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Nye blodsugere 
krydser grænsen
I 2006 brød en voldsom epidemi ud blandt kvæg og får på grænsen mellem Holland 
og Belgien. Det viste sig at være den afrikanske virussygdom bluetongue. Virussen 
blev spredt mellem husdyrene af de små myg, vi kalder mitter. Året efter nåede 
bluetongue virus de første danske besætninger. Lige siden har Danmark haft et 
overvågningssystem for blodsugende insekter og flåter samt de sygdomme, som 
blodsugerne kan sprede til dyr og mennesker.

Af René Bødker & Kirstine Klitgaard

Foto:DTU Veterinærinstituttet
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Hvert sommerhalvår står der insektfælder 

i private haver og på husdyrbesætninger 

rundt omkring i Danmark. I disse fælder 

indsamles myg og mitter, som hver uge 

artsbestemmes og tælles af et hold bio-

logistuderende. Resultaterne kan følges 

på www.myggetal.dk. I de seneste år er 

Europa blevet invaderet af nye sygdom-

me, som spredes af blodsugende insek-

ter og flåter. De er en trussel mod vores 

sundhed og landsbrugseksport. 

Nye sygdomme i Danmark
Det er en besynderlig og til dels ufor-

klarlig udvikling, vi har været vidne til 

i de seneste 20 år. Tidligere forekom 

bluetongue virus kun sjældent i Europa, 

og kun i Middelhavsområdet. Nu har vi 

konstant 4-5 serotyper af bluetongue 

i udbrud i Europa. I 2007 nåede blue-

tongue serotype 8 helt op til Danmark, 

hvor det første smittede får faldt død om 

på en lollandsk mark sidst på efteråret. 

På baggrund af disse hændelser har Fø-

devarestyrelsen bedt om at få etableret 

et overvågningssystem for vektorbårne 

sygdomme, dvs. infektioner, der spredes 

af blodsugende insekter og flåter.

Før bluetongue brød ud i Holland i 

2006, havde virusset aldrig været set uden 

for Afrika. I 2012 kom det næste virus, 

schmallenberg virus. Virusset er opkaldt 

efter den lille by i Tyskland, hvor man 

først opdagede dette tilsyneladende tropi-

ske virus i det lokale kvæg. Ligesom blue-

tongue spredes schmallenberg virus af de 

bare 2 mm lange mitter. Det er kun nogle 

få af de 30-40 danske mittearter, der kan 

bære de to virus. De virusbærende mitte-

arter, som tilhører Obsoletus gruppen, er 

til gengæld talrige i vores danske kvæg-

besætninger. I højsæsonen ser vi ofte, at 

en dansk malkeko bliver bidt af mere end 

5000 Obsoletus mitter på en enkelt nat. 

Senest har lumpy skin disease bredt 

sig fra Mellemøsten ind i Østeuropa. 

Lumpy skin disease spredes af blod-

sugende klæger, der smitter kvæg. Den-

ne nye trussel har betydet, at vi i det dan-

ske overvågningssystem fra i sommers 

også var nød til at begynde at overvåge 

antallet af klæger på danske besætninger. 

Guldsjakalen indsmuglede en ny flåt
Det er ikke kun nye sygdomme men også 

nye vektorarter, der spredes i Europa i disse 

år. I det danske overvågningssystem har vi 

allerede opdaget to nye arter, en ny stikmyg, 

nilfebermyggen, og en ny flåt: engflåten. 

Engang i slutningen af 2016 blev en ung 

guldsjakal smidt ud af flokken et sted i 

grænseområdet mellem Polen, Tjekkiet og 

Tyskland. Sjakalen vandrede dernæst nord-

over, højst sandsynligt for at finde en ny 

flok, og havnede derved i  Limfjordsom-

rådet, hvor den uheldigvis blev skudt af 

en jæger. Det viste sig, at den unge sjakal 

havde haft travlt, for i pelsen sad stadig 

nogle af de flåter, den havde samlet op i 

sin centraleuropæiske hjemegn. Og på den 

måde så vi for første gang engflåten (Der-

macentor reticulatus) i Danmark. 

Engflåten spreder sig vest og nordpå 

i Europa i disse år. Selv om det altid er 

spændende med nye arter, der indvandrer 

naturligt, så er engflåten ikke just en øn-

skeart. Ligesom vores hjemlige skovflåt er 

den vektor for en række ganske alvorlige 

sygdomme, der rammer både mennesker 

og dyr. Da vi undersøgte de nye flåter fra 

sjakalen, fandt vi den sygdomsfremkalden-

de bakterie Rickettsia raoulti i de fleste af 

dem. Denne bakterie, der ikke tidligere er 

fundet i Danmark, giver anledning til det 

man kalder sorte sår omkring bidet på pa-

tienterne. Det er ikke en almindelig sårs-

korpe, men i stedet selve vævet, der dør 

og afstødes som en femkrone stort om-

råde. Desværre kan bakterien også inva-

dere lymfesystemet hos enkelte patienter 

og give mere alvorlig sygdom. Engflåten 

er især kendt for at kunne være vektor 

for den malarialignende para-

sit, Babesia canis, 

hos hunde. 

Ligesom 

mala-

r ia 

Flåter
I Danmark kaldes flåter ofte for tæger. 
Men tæger hører til insekterne, og 
har derfor seks ben og vinger. Flåter 
hører til miderne og har otte ben, 
og de kan heldigvis ikke flyve. Både 
skovflåter og engflåter klækkes fra 
et æg og kommer ud som en lille 
larve (der faktisk kun har seks ben). 
Larven tager et enkelt blodmåltid og 
skifter derefter stadie til en nymfe. 
Hvis larven taget sit blodmåltid fra 
en smittet vært, kan larven inficeres. 
Som nymfe tager flåten også kun et 
blodmåltid og ved den lejlighed, kan 
den nu smitte den nye vært eller selv 
inficeres igen. Nymfen udvikler sig 
herefter til en voksen han eller hun. 
Hunnen tager derefter sit tredje og 
sidste blodmåltid. Det bruger hun 
til at udvikle sine æg, hvorefter hun 
dør. Igen kan hunnen smitte sin sidste 
vært. Enkelte infektioner som Rick-
ettsia bakterier kan smitte direkte fra 
hunnen til æggene, og det betyder, at 
larverne også kan smitte deres vært. 
Men de fleste andre bakterier, virus og 
parasitter smitter fra nymfe eller det 
voksne stadie fordi, de først kommer 
ind i flåterne, når de er larver. Antallet 
af flåter varierer gennem året, og man 
kan følge udviklingen i populationerne 
af de forskellige stadier på  
www.myggetal.dk

Det er en besynderlig og 
til dels uforklarlig udvikling, vi har 
været vidne til i de seneste 20 år. 

En ny blodsuger fundet på en 
vandrende guldsjakal i Jylland. 

Flåten var inficeret med en  
Rickettsia bakterie og tog hele  

turen fra Centraleuropa til Jylland  
siddende i pelsen på sjakalen. 

Foto:DTU Veterinærinstituttet



invaderer Babesia parasitterne de røde 

blodlegemer og kan forårsage anæmi. Det 

er en akut og livstruende infektion hos 

hunde. Heldigvis var ingen af de danske 

engflåter inficeret med Babesia canis, men 

infektionen er fundet i Holland, kort efter 

at selve flåten havde etableret sig i landet. 

Derfor er der stor risiko for, at nye syg-

domme vil følge efter, hvis denne nye flåt 

først etablerer sig i Danmark. Det sydlige 

England har i mange år haft en population 

af engflåter, men for nogle år siden blev 

Babesia parasitten også introduceret og 

bredte sig hurtigt i en bestand af engflåter 

omkring Essex. Vi ved ikke hvordan Ba-

basia kom til England, men det er muligt, 

at trækfugle ind i mellem medbringer en 

inficeret flåt fra Frankrig på forårstrækket 

nordpå. I 2009 blev en familiehund infice-

ret med B. canis i Oslo-regionen, muligvis 

via et bid fra en flånymfe bragt til området 

af en trækfugl. Da denne enlige flåt ikke 

har kunnet parre sig med andre flåter og 

føre populationen videre, 

har det heldigvis hverken 

været muligt for engflåt 

eller Babesia 

at etablere 

sig i om-

rådet. Havde der allerede været en popu-

lation af engflåter i Norge, som der var i 

Essex, kunne det have medført at Babesia 

var blevet etableret i Oslo området. 

Sydeuropæisk myg i Køge Bugt
For nogle få år siden fangede vi en mærke-

ligt udseende stikmyg i en af overvågnings-

fælderne i Greve, 20 km syd for København. 

Det viste sig at være en nilfebermyg (Culex 

modestus). I 2014 lykkedes det os at spore 

myggen til et enkelt lille vandhul på stran-

den i Greve. Her ynglede de i tusindevis. 

Nilfebermyggen er en plage, fordi den gerne 

bider mennesker – og også midt på efter-

middagen i høj sol. På stranden blev vi bidt 

helt op til en gang i minuttet i august må-

ned. I 2016 opdagede vi, at nilfebermyggen 

ynglede i stort tal på strandengene på det 

meste af Vestamager. For få år siden blev 

nilfebermyg også pludseligt fundet i store 

mængder på strandengene ved Kent syd for 

London. Myggen er almindelig i Sydeuro-

pa, men har i flere år været beskrevet som 

værende på vej nordpå. Køge Bugt er indtil 

videre det hidtil nordligste område i Europa, 

hvor denne stikmyggeart er fundet.

Ud over at være en plage, er nilfeber-

myggen også en vigtig vektor for flere 

alvorlige virus. West Nile feber virus har 

siden årtusindeskiftet bredt sig til både 

Europa og Amerika, hvor den har forårsa-

get mange dødsfald blandt mennesker og 

heste. Det er et virus, der cirkulerer i vilde 

fugle og spredes mellem dem af stikmyg 

i Culex slægten. Vi har andre Culex myg 

i Danmark, men de bider stort set aldrig 

mennesker eller andre pattedyr. Problemet 

med nilfebermyggen er, at den er ligeglad 

med om den suger blod fra fugle eller pat-

tedyr. Hvis West Nile feber virus breder 

sig til danske fugle, vil denne myg derfor 

kunne sprede infektionen videre til men-

nesker og heste. Og virus er på vej nordpå 

i Europa. De første mennesker er smittet i 

Østrig og Tyskland og i Danmark kan vi se, 

at mange af de trækfugle, der ankommer 

om foråret, har antistoffer mod dette virus. 

Antistofferne viser, at fuglene har været 

smittet i deres vinterkvarterer. Der er der-

for en risiko for, at virus en dag når frem til 

Danmark og de danske nilfebermyg.   

I højsæsonen ser vi ofte, 
at en dansk malkeko bliver bidt af 
mere end 5000 Obsoletus mitter 
på en enkelt nat.

Selv om det altid er spændende med nye arter, der indvandrer 
naturligt, så er engflåten ikke just en ønskeart. Ligesom vores hjemlige 
skovflåt er den vektor for en række ganske alvorlige sygdomme, der 
rammer både mennesker og dyr.

Rundt om i Danmark står mygge- og mittefælder og 
tæller blodsugere. Efter skybruddet i 2011 fangede en 
af fælderne 8000 stikmyg per døgn på en hestefold. Det 
svarer til, at hver hest blev stukket hvert tiende sekund!

Den smukke Aedes japonicus er indvandret til Europa fra Asien. Den er nu nået op til 
Hanover i Tyskland. Når den krydser grænsen får den et dansk navn.

Foto: Anders Lindström, 
Sveriges Veterinær Institut

Foto: D
TU

 Veterinæ
rinstituttet
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Japansk myg på vej mod Danmark
En lang række asiatiske myg er ved et 

uheld blevet ind slæbt til Europa. Bedst 

kendt er tigermyggen (Aedes albopictus) 

i Sydeuropa. Mindre kendt er det, at stik-

myggen Aedes japonicus er flyttet ind i 

et villakvarter i Hanover kun 200 km fra 

den danske grænse. Denne myg udgør 

næppe det helt store sundhedsproblem, 

men den er et godt eksempel på, at in-

vasive myggearter fra Asien ikke kun er 

et problem for Sydeuropa, men også kan 

etableres her i Skandinavien.   

Hvorfor kommer de nye 
blodsugere? 
Klimaændringer har fået skylden for de 

mange nye udbrud af virussygdomme og 

for etableringen af nye vektorarter i Europa. 

Men det er mere kompliceret end om så. Kli-

maet er ikke det eneste, der ændre sig. Også 

vores miljø og vores handelsmønstre ændrer 

sig. Det er globaliseringen og ikke klimaæn-

dringer, der har ført de nye asiatiske mygge-

arter til Europa. Vi ved, at tigermyggen kom 

til Europa i 1978 med en skibsladning brugte 

bildæk fyldt med æg. Aedes japonicus kan 

være kommet med et passagerfly eller med 

en ladning akvariefisk. Nilfebermyggens 

vandring nordpå i Europa kunne til gen-

gæld godt hænge sammen med det varmere 

klima. Men omvendt har vi jo ikke ligefrem 

middelhavsklima omkring Køge Bugt, så det 

er næppe hele forklaringen. 

Engflåtens spredning til Nord- og Vest-

europa ligner mere en effekt af miljøforan-

dringer. De danske engflåter kom med en 

guldsjakal, der, ligesom ulvene, vandrede 

over grænsen. De nye rovdyr kommer for-

di, de nu er så beskyttede i deres hjemegne, 

at overskudsproduktionen vandrer nordpå. 

Det er altså politiske initiativer i Balkanlan-

dene, der har medført, at guldsjakaler på få 

år har bredt sig fra Bulgarien til Danmark. 

Men oven i dette vil et varmere klima 

alt andet lige øge risikoen for spredning af 

myggebårne infektioner, da det er tempe-

raturen, der bestemmer hvor hurtigt virus 

og parasitter udvikler sig i myg og mitter. 

Med de normale temperaturer i Skandina-

vien kan patogenerne dårlig nå at udvikle 

sig, før myggen dør af alderdom. Både 

virus og parasitter skal nemlig udvikles i 

vektorerne, før de kan smitte videre til en 

ny vært. Hvis temperaturerne bare stiger 

nogle få grader, går denne udvikling me-

get hurtigere og kan nås inden for mygge-

nes levetid. Det er de højere temperaturer, 

der er grunden til, at der er så mange flere 

vektorbårne sygdomme i Middelhavsom-

rådet. Myg har vi jo masser af i Skandina-

vien! Som en del af det danske overvåg-

n ings -

program 

har vi lavet 

en række bereg-

ninger af smittepotentia-

let i Norden for mygge- og mittebårne 

infektioner. Resultaterne kan man se på 

www.nordrisk.dk. I fremtiden vil poten-

tialet for epidemier rykke længere nordpå, 

og smittesæsonen vil blive længere hvert 

år. Hvis vi samtidigt får nye vektorarter til 

landet, kan det blive en interessant cock-

tail. Problemet bliver dog næppe værre 

end det f.eks. er i dag i Sydeuropa. Det 

er altså noget vi vil kunne håndtere, men 

omstillingen kan blive en dyr affære.

René Bødker er epidemiolog med fokus 

på vektorbårne sygdomme og Kirstine 

Klitgaard er seniorforsker i bakteriologi 

på DTU Veterinærinstituttet.

De nye rovdyr kommer fordi, de nu er så beskyttede i deres 
hjemegne, at overskudsproduktionen vandrer nordpå. Det er altså 
politiske initiativer i Balkanlandene, der har medført, at guldsjakaler på 
få år har bredt sig fra Bulgarien til Danmark.

ScandTick kortlægger flåter
ScandTick Innovation et er stort EU InterReg støttet projekt for biologer og læger, der 
blandt andet kortlægger udbredelsen af flåter og deres infektioner i Danmark, Sverige og 
Norge. Vi har i projektet systematisk indsamlet flåter fra 150 lokaliteter i de tre lande. 
Samtidigt har vi indhentet detaljerede billeder af miljøet og klimaet fra hele regionen 
fra MODIS satellitter. Ved hjælp af machine learning algoritmer træner vi computermo-
deller til at genkende de områder, hvor vi finder flåter, og hvor vi ikke gør. På den måde 
kan vi tegne et kort over udbredelsen af flåter i hele regionen. Flåterne er nu ved at 
blive undersøgt for bakterier og parasitter. I Danmark bærer ca. 15 % af alle skovflåtens 
nymfer på en eller anden infektion, der kan gøre mennesker syge. Men hvilke infektioner 
skovflåterne bærer på varierer fra skov til skov.  www.scandtick.com

Det er 
globaliseringen og ikke 
klimaændringer, der har 
ført de nye, asiatiske 
myggearter til Europa.

De aggresive nilfebermyg har slået sig ned i 
Køge Bugt området. Her stikker en nilfebermyg 
på Vestamager midt på eftermiddagen i det 
varme efterår i 2016. Foto: Anders Lindström, 
Sveriges Veterinær Institut 
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Fang flåten!
Så snart temperaturen overstiger 5 grader om natten, kommer 

flåterne frem fra deres skjul. Selvom man ikke skal være bange 

for flåterne, er det vigtigt, at børn og voksne ved, hvordan de 

tjekker sig selv og hinanden for flåter efter en tur ud i skoven.

Med det nye digitale undervisningsmateriale ”Fang flåten” kan 

eleverne lære om flåterne. 

Undervisningsmaterialet består af et e-læringsunivers med 

video og dertilhørende forklaringer, en Kahoot og en quiz, hvor 

børnene kan lære, hvordan de tjekker sig selv for flåter, hvordan 

flåter fjernes, og hvordan man holder øje med et flåtbid. Under-

visningsmaterialet kan tilgås på www.flåt.info.

Undervisningsmaterialet kan med fordel bruges til indskolingen 

i folkeskolen men også af naturvejledere, spejdergrupper eller 

andre frivillige foreninger, der aktivt bruger naturen. På www.

ssi.dk/Aktuelt/Temaer/Skovflat.aspx, findes en uddybende pjece 

til de voksne.

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Statens Serum 

Institut og forskningsprojektet ScandTick Innovation.  

Kontakt: Nadia Pedersen & Karen Angeliki Krogfelt,  

KAK@ssi.dk, Statens Seruminstitut.

NYT digitalt under-

visningsmateriale om 

flåter til børn i indsko-

ling og mellemtrin. 
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Tag på parasitjagt 
•  Find bladgalder i naturen og lav klækningsforsøg i la-

boratoriet (se Kaskelot #218 Galler og miner – også om 

vinteren) 

•  Saml ferskvandssnegle i det lokale vandløb og undersøg 

dem i et glas vand under kraftigt lys. Hvis der er haleikter, 

vil de komme ud inden for 30 min. Se www.sargentwelch.

com/www.sargentwelch.com/images/Cercariae.pdf

•  Gå på jagt i skovbunden efter zombiemyrer (se artiklen 

Parasitter og adfærd – på opdagelse hos naturens hjerne-

forskere her i bladet)

•  Køb sild som IKKE er rensede. Klipper man dem op, vil 

man finde ormeparasitten Anisakis i 95% af fiskene! De 

fleste orm vil ligge omkring indvoldene.

Find på gode  
spørgsmål til eleverne 
• Hvilke parasitter kender eleverne? 

• Har deres kæledyr haft parasitter? Hvilke? 

• Har de selv haft parasitter (lus, børneorm, skovflåt etc.)? 

• Hvordan kan man behandle for parasitter? 

Kaskelot anbefaler bogen 
Parasite Rex: Inside the 
Bizarre World of Nature‘s 
Most Dangerous Creatures 
af Carl Zimmer, som fås i en 
genudgivelse fra 2011. 

Idéer til 
undervisning om parasitter

Er du også blevet  
bidt af parasitter? 

tema
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Lang vej til 
fællesfaglighed

Af Jan Kaare

Fællesfaglighed er det nye sort i naturfagene, men som regel bliver det kun til parallelle 
forløb i de enkelte fag. Det mener ung lærer på basis af prisvindende bachelorprojekt.

Interview med 
lærerstuderende Jonas Jensen, som for nyligt modtog en pris for sit bachelorprojekt om fællesfaglig undervisning i naturfagene. 

Hvis der er noget, Jonas Jensen brænder 

for, er det faget biologi. Derfor lå det lige 

til højrebenet at gå i gang med et bache-

lorprojekt om fællesfaglig undervisning i 

naturfagene i folkeskolen, da han i 2017 

skulle afslutte sin læreruddannelse på 

VIA UC. Projektet med titlen ” Udfordrin-

ger og muligheder ved fællefaglig under-

visning i naturfagene – et udviklingsper-

spektiv” blev godt. Så godt at det siden er 

blevet kåret som et af de bedste i landet 

skrevet indenfor det pædagogiske områ-

de i 2017. Projektet peger på en række 

udfordringer i den måde, undervisningen 

i naturfagene praktiseres på, der gør det 

relevant for mange andre end medlem-

mer af priskomiteer. ”De ellers adskilte 

fag fysik/kemi, biologi og geografi skal 

fremover prøves med en fælles prøve, 

og der skal derfor i undervisningen im-

plementeres fællesfaglige fokusområder 

for at styrke elevernes arbejde med de 

naturfaglige kompetencer, men det er i 

høj grad overladt til den enkelte skole og 

naturfagslærerne at finde ud af, hvordan 

Styrken ved den flerfaglige tilgang ligger i dens 
overkommelighed både hvad angår mål og involvering af de forskellige 
fag, men der er risiko for, at flerfagligheden virker kunstig og 
overfladisk, hvormed den sammenhængende verdensforståelse, man 
egentlig ønsker at bibringe eleverne, udebliver, og derimod skaber et 
endnu mere fragmenteret billede
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det skal gøres, og desværre er der noget, 

der tyder på, at barren ikke bliver sat højt 

alle steder,” siger Jonas Jensen.

Det samme på mange skoler
Når man som Jonas Jensen gennemfører 

et projekt på basis af en konkret under-

søgelse, er der grænser for, hvor langt 

man kan komme omkring. Han under-

streger derfor, at det kun er en intervie-

wundersøgelse på en enkelt skole, der 

indgår i bachelorprojektet, men… ”Jeg 

tror ikke, de udtalelser fra elever og læ-

rere, som udgør materialet for mit pro-

jekt, er enestående. Der må være mange 

skoler, hvor lærerne har for dårlige mu-

ligheder for at planlægge de fællesfaglige 

forløb, fordi de generelt ikke får tid til 

det, og det er næppe kun på én skole, at 

lærerne er forsigtige med at kaste deres 

faglighed ind i den fællesfaglige pulje. 

Det er to af de store udfordringer, hvis 

den fællesfaglige undervisning skal give 

bedre resultater,” siger Jonas Jensen.

Man kan dele tilgangen til tværfaglig-

hed i flerfaglighed eller formel tværfag-

lighed og fællesfaglighed eller funktionel 

tværfaglighed. Flerfaglighed optræder 

ofte via et overordnet, bredt emne, hvor 

de medvirkende fag fungerer som enkelt-

stående aktører, der hver især varetager 

det, som falder under deres fagområde. 

Her vil det være parallelle forløb, hvor 

kun koordineringen og det indledende 

stadium er fælles, mens det øvrige ar-

bejde forløber uafhængigt af hinanden. 

Her overfor står fællesfaglighed, som 

den eksemplariske form for fagligt sam-

spil, hvor der arbejdes ud fra en over-

ordnet problemstilling henimod et fæl-

les mål, som ingen af de involverede fag 

kan nå som selvstændigt fag. ”Styrken 

ved den flerfaglige tilgang ligger i dens 

overkommelighed både hvad angår mål 

og involvering af de forskellige fag, men 

der er risiko for, at flerfagligheden vir-

ker kunstig og overfladisk, hvormed den 

sammenhængende verdensforståelse, 

man egentlig ønsker at bibringe eleverne, 

udebliver, og derimod skaber et endnu 

mere fragmenteret billede. I alt fald er 

der flere af de interviewede elever, der 

peger på det negative i, at det samme 

stof gentages i de forskellige fag.” siger 

Jonas Jensen. 

Erfaringer fra USA
Han er ikke ene om at antyde, at det 

ikke er ligegyldigt, hvilken grad af fag-

ligt samspil der foregår, når man ser 

på elevernes udbytte. I alt fald viser et 

metastudie på grundlag af amerikanske 

undersøgelser af forskellige former for in-

tegration af fagene science og matematik, 

at der var forskel på udbyttet, når der var 

tale om en parallel tilgang, hvor under-

visningen blev planlagt og gennemført 

samtidig med sideløbende indholdsom-

råder, og en form med total integration, 

hvor der var fuldbyrdet lighed mellem 

fagene. ”Overført til dansk kontekst er 

den parallelle tilgang at betragte som en 

pendant til en flerfaglig tilgang, mens 

total integration vil være et bud på den 

fællesfaglige tilgang. Accepteres denne 

præmis, indikerer metastudiet en positiv 

effekt på elevpræstationen i en fælles-

faglig kontekst, mens der var en negativ 

effekt ved den flerfaglige tilgang. Styrken 

ved fællesfaglighed er, at den stærkere 

Jonas Jensen modtog i november 
2017 Lærerprofession.dks anden-
pris for sit bachelorprojekt. Prisen 
består af et diplom, et pengebeløb, 
et boggavekort og en Mano-kande. 
Det er 6. år i træk, der uddeles 
priser til de bedste bachelor- og 
diplomprojekter. Det sker på basis 
af en landsdækkende udvælgelse, 
hvor der i første omgang indsendes 
projekter fra alle professionshøjsko-
ler. Blandt de indsendte udvælger 
priskomiteen bestående af forskere 
og folk fra folkeskoleverdenen de 
10 bedste og blandt dem endelig de 
tre, der skal på vinderskamlen. 

Jonas Jensen var den eneste af 
årets prismodtagere, der havde 
skrevet om naturfagene.

Jonas Jensen med sit diplom (til højre) og Søren Nedergaard, kontorchef i Uddannelses- og 
forskningsministeriet (til venstre). 

Styrken ved fælles-
faglighed er, at den stærkere 
sammenhæng mellem fagene 
kan bidrage til erkendelses-
mæssig merværdi for eleverne
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sammenhæng mellem fagene kan bidra-

ge til erkendelsesmæssig merværdi for 

eleverne,” siger Jonas Jensen.

Fællesfaglighed forudsætter tid til 

fælles planlægning. Lærerne i samtlige 

deltagende fag skal kunne sætte sig sam-

men for at gennemarbejde indhold og 

udformning, at alle kender fællesmæng-

den og de delelementer, som de enkelte 

fag bidrager med. Fællesfaglighed kræ-

ver desuden særdeles velvalgte emner, 

hvor alle fags vigtige områder dækkes. 

Sådan er det ikke i samme omfang med 

flerfaglige forløb. Jonas Jensen fortæller, 

at: ”Flerfaglighed er nemt at organisere, 

fordi den laveste fællesnævner kan være 

tilstrækkelig. Som en lærer udtrykker 

det: ”Vi har ligesom det her overordne-

de emne, og så finder jeg på noget med 

fysik, som kan passe ind her. Man skal jo 

også tage hensyn til faget. Så vi tager de 

temaer, som der er lagt op til, og finder 

noget til det“. En sådan tilgang forud-

sætter ikke ekstra ressourcer, men man 

opnår heller ikke merværdi for eleverne.”

For megen faglig loyalitet
En anden udfordring på vejen fra fler-

faglighed til fællesfaglighed er de hold-

ninger, de enkelte lærere har til fælles-

faglighed. Man kan tale om, at lærerne 

kan have en faglig loyalitet og stolthed 

over de linjefag, de har uddannet sig i, 

der begrænser velviljen, når fællesfagli-

ge forløb skal implementeres. ”For det 

enkelte fag kan det være positivt, at læ-

rere har en stærk faglig identitet, men 

i forhold til tilgangen til samarbejde på 

tværs af fag, kan en stærk identitet blive 

en barriere. Sådan én skal bearbejdes. 

Det kræver ressourcer, og det kræver, at 

skolens ledelse bakker fællesfagligheden 

op,” siger Jonas Jensen

I projektet finder Jonas Jensen, at læ-

rerne generelt har blik for de positive 

sider i fællesfaglighed og i, at den form 

for undervisning kan give et stort udbyt-

te, men lærerne står i et dilemma:

Jonas Jensen: ”Selv hvis der afsættes 

flere ressourcer til fælles planlægning og 

forberedelse, er lærerne presset af den 

stoftrængsel, der er i det enkelte fag. Der 

er jo ikke blevet færre områder i de en-

kelte fag, siden fælles prøver og forløb 

blev indført, så underviser man i biologi 

skal man være sikker på, at fællesfaglig-

heden indeholder lige præcis det stof på 

lige præcis den måde, for at de monofag-

lige krav bliver opfyldt.”

Jan Kaare er journalist og cand.mag.

Selv hvis der afsættes flere ressourcer til fælles planlægning 
og forberedelse, er lærerne presset af den stoftrængsel, der er i det 
enkelte fag. Der er jo ikke blevet færre områder i de enkelte fag, siden 
fælles prøver og forløb blev indført
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Iguanodonen 
og den mystiske klo

Af Liva Alstrup & Aage Kristian Olsen Alstrup

Iguanodonen og andre dinosaurer har til alle tider fascineret, men vores opfattelse af 
dem har ændret sig. Vi fortæller her historien om skiftende syn på iguanodonen, som 
blev opdaget for næsten to hundrede år siden.

På Sedgwick Museum of Earth Science i 

Cambridge i England har de en opretstå-

ende iguanodon, som afføder et ”wow”, 

når besøgende træder ind ad døren til mu-

seet. Og imponerende er den da med sine 

11 meter fra snude til halespids, omend in-

gen længere tror på, at den har gået sådan 

rundt, da den levede for 120-130 millioner 

år siden. Iguanodonen er en af de dino-

saurer, hvor videnskaben flest gange har 

måttet ændre opfattelse af dens biologi, 

siden den første gang blev videnskabe-

ligt beskrevet i 1825. Allerede dens navn 

fortæller om tidligere tiders anderledes 

opfattelser, idet iguanodon betyder ”legu-

an-tand” og refererer til, at man dengang 

troede, at den var en forvokset leguan.

Kæmpe-leguanen
Det hele begyndte, da fødselslægen Gideon 

Mantell (1790-1852) benyttede sine mange 

patientbesøg i Sydengland til at forfølge sin 

store lidenskab for fossiler, idet han ledte 

efter tænder fra uddøde dyr. Hans kone 

Mary Ann Mantell (1799-1847) fandt på en 

sådan rejse i 1822 et hornformet fossil, som 

Gideon Mantell mente måtte stamme fra 

en uddød planteædende kæmpe-leguan. 

Med støtte fra den fremtrædende franske 

naturhistoriker Georges Cuvier (1769-1832) 

kunne Gideon Mantell fastslå, at tænderne 

faktisk stammede fra et krybdyr, selvom 

de engelske naturforskere var af den op-

fattelse, at sådanne kæmpefossiler måtte 

stamme fra pattedyr. Gideon Mantell pub-

licerede derfor en notits om fundene i 1824 

og beskrev dem videnskabeligt få måneder 

senere i 1825. Baseret på at tænderne var 

ti gange større end nulevende leguaners 

mente han, at iguanodonen måtte have 

været op til 30 meter lang. Han fandt også 

flere andre knoglerester, som dokumente-

rede, at et sådan stort planteædende kryb-

dyr måtte have eksisteret. I 1824 var mega-

losaurus som den første blevet beskrevet, 

og i 1833 beskrev Gideon Mantell selv end-

nu en kæmpe-øgle, nemlig hylaeosaurus. 

Palæontologen Richard Owen (1804-1892) 

kunne herefter i 1842 slå fast, at der måt-

te være tale om en hel gruppe af uddøde 

krybdyr, som han navngav dinosaurer, der 

betyder ”frygtelig øgle”. På det tidspunkt 

havde man dog endnu kun få knogledele 

af iguanodonen, og derfor var det op til 

enhver selv at fantasere om dens udseende.

Gideon Mantell tegner skitser
I 1834 fik Gideon Mantell nys om, at der 

var fundet knoglerester af en iguanodon, 

men før han nåede frem til findestedet, var 

klippen allerede blevet sprængt i stumper 

og stykker. Det lykkedes dog at finde et 

stykke klippe med en række velbevare-

de knoglerester - kendt som Maidstone 

Den dag i dag kan man på ældre museer 
møde iguanodoner udstillet i oprejst positur. 
Her er det et eksemplar fra Museum voor 
Natuurwetenschappen i Bruxelles.
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Iguanodonen. Gideon Mantell studerede 

knoglerne og tegnede herefter skitser 

over, hvordan iguanodonen kunne have 

set ud. Tegningen viste et firben-lignende 

dyr, som støttede på alle fire ben. Fossi-

let, som hans kone tidligere havde fundet, 

placerede han på dyrets snude, for sådan 

nogle kendte han fra moderne leguaner.

Udstillingen i Crystral Palace
Interessen for dinosaurer voksede i det 

engelske samfund, og i årene 1852-1854 

afholtes i Crystal Palace i London en ud-

stilling med temaet ”Modeller af uddøde 

dyr”, hvor såvel pattedyr som dinosaurer 

var repræsenteret i fuldskala-modeller. 

Richard Owen  var udstillingens viden-

skabelige koordinator, og den fik stor 

betydning for den folkelige interesse for 

dinosaurerne. Billedhuggeren Benjamin 

Waterhouse Hawkin (1807-1894) lavede 

også modeller af iguanodonen, som i sin 

udformning lagde sig tæt op af Gideon 

Mantells skitser – blandt andet var hornet 

placeret på snuden. Der blev tillige holdt 

en middag for tidens prominente palæ-

ontologer inde i en iguanodon-model.

Sporfossiler tydede på  
oprejst gang
I 1854 blev der på den engelske ø, Isle 

of Wight, fundet sporaftryk fra et tre-tået 

dyr. I begyndelsen blev disse blot tillagt 

store fugle, men fire år senere kunne 

Richard Owen fastslå, at der var tale 

om krybdyr, og at de passede med en 

fossil iguanodon-bagfod, som der også 

var fundet et eksemplar af på øen. Evo-

lutionsbiologen Thomas Henry Huxley 

(1825-1895) fandt i 1868 interesse for 

sporfossilerne, da de kunne tolkes som, 

at iguanodonen havde gået oprejst li-

gesom nutidens fugle. Thomas Huxley 

arbejdede nemlig ud fra en teori om, at 

fuglene er direkte efterkommere fra di-

nosauerne. En teori der stemte overens 

med den nyligt fundne urfugl archaeop-

terix, der både havde tydelige krybdyr- 

og fugletræk.

Hornet bliver til en klo
I 1878 fandt et hold minearbejdere sto-

re sorte knogler i 320 meters dybte i en 

kulmine tæt ved Bernissart i Belgien. 

Det tog tre år at bjerge knoglerne, som 

viste sig at stamme fra mere end 29 igu-

anodoner, hvoraf flere af skeletterne var 

komplette. Formodentlig er en hel flok 

iguanodoner gledet ned i en spalte, hvor 

de er døde og blevet dækket af mudder. 

Fundet viste, at iguanodonen må have 

været et flokdyr. Særligt de komplette 

skeletter gav ny viden om, hvordan igu-

anodonen havde set ud i levende live. 

I 1882 kunne den fransk-belgiske palæ-

ontolog Louis Dollo (1857-1931) således 

publicere de første 27 videnskabelige 

artikler om iguanodonen, og det var på 

flere områder et opgør med Gideon Man-

tells skitser: Skeletternes kraftige bagben 

blev tolket som om, at iguanodonerne 

havde gået i oprejst position, nærmest 

som nutidens kænguruer, og med halen 

slæbende passivt efter sig. Det var dog 

Gideon Mantells skitse af en iguanodon baseret på fund af knogleresterne i et klippestykke 
i 1834. Bemærk at dens kropsform svarer til en leguan: Den går på alle fire, og den er 
udstyret med et horn på snuden, som det kendes fra flere moderne leguaner.

Hånd fra iguanodon med klo på 
tommeltotten vist på Natural History 
Museum i London. 

De originale iguanodontænder (i dag 
klassificeret som Therosaurus) samt 
leguankæber fra Mantells artikel fra 1825.

Foto: Ballista.
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nødvendigt at ”knække” halerne på fos-

silerne, for at udstille dem i denne helt 

oprejste position. En overraskelse var, at 

hornet på snuden viste sig at være en 

klo, der sad på tommeltotten – muligvis 

som forsvar mod rovdyr.

Tilbage på alle fire
Louis Dollos opfattelser af dinosaurernes 

udseende dannede skole for, hvordan 

man overalt udstillede dem i de næste 

mange årtier. I 1970 érne begyndte man 

dog at anvende viden fra nulevende dyr 

til at lave modeller for, hvordan uddøde 

dyr kunne have bevæget sig – denne di-

sciplin har udviklet sig til det, vi i dag 

kalder for palæontofysiologien og har 

betydet, at palæontologerne samarbejder 

med zoofysiologer om at forstå fortidens 

dyr. Et sådant samarbejde førte omkring 

1994 til, at man ikke længere troede, at 

udvoksne iguanodoner har gået oprejst. 

Det ville simpelthen kræve for meget 

energi at gå sådan rundt hele tiden. De 

har formentlig overvejende gået på fire 

ben, men med mulighed for at rejse sig på 

bagbenene, fx når de skulle plukke højt-

placerede plantedele, eller hvis de skulle 

flygte fra et rovdyr. Iguanodonen hen-

regnes i dag til andenæbsøglerne (Ornit-

hopoda), som var en gruppe af plante-

ædende dinosaurer med brede horn næb. 

Næbet har sandsynligvis været velegnet 

til at plukke planter, og den har bagtil i 

munden haft tænder, så den kunne tygge 

føden – i øvrigt som en af de tidligste di-

nosaurer overhovedet. Palæontologerne 

er blevet usikre på formålet med kloen, 

som man nu ikke længere er så sikker 

på har været et effektivt våben mod rov-

dyr. Dette og mange andre uafklarede 

spørgsmål vil utvivlsomt blive genstand 

for fremtidige spekulationer, og det sid-

ste punktum er bestemt endnu ikke sat 

i forståelsen af iguanodonens biologi.

Liva Alstrup går i 7. klasse på Ur-

banskolen (Rørkjær Skole) i Esbjerg 

og interesserer sig for biologi. Aage 

Kristian Olsen Alstrup, dyrlæge, ph.d. 

fra PET-centret i Aarhus er adjungeret 

lektor i veterinærvidenskab på Aarhus 

Universitet og bonusfar til Liva.

Moderne computergenereret 
fremstilling af iguanodoner, 
med gang på alle fire ben og 
med tommeltotten placeret på 
forbenene. Foto: Shutterstock.

Montage af et belgisk iguanodon-skelet 
omkring 1882-1885. Louis Dollo var selv 
til stede for at inspicere arbejdet. Hans 
opfattelse af iguanodons kropsposition 

fik langvarig betydning for synet på 
dinosaurernes biologi. De oprejste 

iguanodoner blev oprindeligt udstillet 
i en katedral, da det var det eneste 

sted, hvor der var højt nok til loftet. 
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På de følgende sider bringer vi et uddrag fra den anmelderroste bog Havbogen eller 
kunsten at fange en kæmpehaj fra en gummibåd på et stort hav gennem fire årstider 
af Morten A. Strøksnes. Havbogen er den sande fortælling om to mænds maritime 
storvildtsjagt på den sagnomspundne grønlandshaj.

Uddrag fra bogen

Havbogen
eller kunsten at fange en kæmpehaj fra 
en gummibåd på et stort hav gennem  
fire årstider

Oversat til dansk 
ved Birgitte Steffen 

Nielsen. 

Forlag: Don Max 2017. 

Antal sider: 396. 

1.

TRE EN HALV milliard år skulle der gå 

fra det første primitive liv udviklede sig i 

havet, til Hugo Aasjord ringede til mig en 

sen lørdag aften i juli, mens jeg befandt 

mig midt i et festligt middagsselskab i 

Oslos centrum.

 – Har du set vejrudsigten for næste 

uge? spurgte han.

Vi havde ventet længe på en særlig 

type vejr. Ikke sol eller varme, ikke en-

gang tørvejr. Det vi havde brug for, var 

mindst mulig vind i havområdet mellem 

Bodø og Lofoten, nærmere bestemt Vest-

fjorden. Hvis man har brug for vindstille 

vejr på Vestfjorden, bør man ikke have 

travlt. I flere uger havde jeg holdt øje 

med vejrudsigten. Der blev meldt kuling 

eller frisk vind, aldrig næsten stille eller 

stille. Til sidst glemte jeg næsten at følge 

med og faldt ind i Oslos sløve ferierytme 

af varme dage og milde nætter.

Da jeg nu hørte Hugos stemme, ham 

der hader telefoner og kun ringer for at 

overbringe vigtige beskeder, vidste jeg, 

at vi endelig havde fået den rigtige lang-

tidsprognose.  

– Jeg køber billet i morgen og lander 

i Bodø mandag eftermiddag, svarede jeg. 

– Fint, ses. (klik)

[…]

2.

HUGO BOR PÅ Engeløya i Steigen. For 

at komme dertil fra Bodø må man tage 

hurtigbåden nordpå mellem øer og små 

vejrbidte lokalsamfund, der klamrer sig 

fast på de yderste skær. Efter godt to ti-

mer lægger båden til i Bogøy, en lille 

bygd ved broen over til Engeløya. Hugo 

står på kajen og har gode nyheder: Vi 

har sandsynligvis fået fat på agn. En 

skotsk højlandsokse er blevet skudt tre 

dage forinden. Slagteresterne ligger langt 

ude i kratskoven og venter på at blive 

hentet. Det må blive den følgende dag, 

for det regner, da vi kører over broen til 

Engeløya og standser foran Hugos sto-

re hus med et tårn på toppen, galleri i 

kælderen og udsigt mod vest, i retning 

af Vestfjorden. 

[…]

Det var en aften to år tidligere, at Hugo 

første gang kom ind på grønlandshajer. 

Hugos far havde været med til hvalfangst, 

siden han var otte år gammel, og set, 

Uddrag…
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hvordan denne haj kom op fra dybet. Og 

alle de gamle fiskeres historier havde gi-

vet næring til Hugos fantasi, og i fyrre år 

havde de ligget og gæret i ham. Når han 

fortalte om grønlandshajen, fik han en 

særlig glød i blikket og klang i stemmen. 

De historier, han hørte som barn, havde 

ikke sluppet taget i ham. Hugo havde set 

de fleste fisk og dyr, der levede i havet, 

men han havde aldrig set netop denne 

kæmpehaj.   

Det havde jeg heller ikke. Hugo behø-

vede ikke at anstrenge sig for at overtale 

mig, jeg bed på, om jeg så må sige, rent 

instinktivt. Også jeg er opvokset ved ha-

vet og har fisket, siden jeg var en lille 

dreng. At få bid gav mig altid den samme 

følelse af, at næsten hvad som helst kan 

komme op fra dybet. Dernede fandtes 

en egen verden, der rummede utallige 

skabninger, jeg ikke vidste noget om. I 

bøgerne så jeg billeder af havets kendte 

arter, og det var mere end tilstrække-

ligt: Livet i havet fremstod som rigere og 

mere spændende end livet på landjor-

den. Mærkelige væsner svømmede rundt, 

næsten lige under næsen på os, men vi 

kunne ikke se dem, blot ane, hvad der 

foregik dernede.

[…]

3.

VI HAR KORTLAGT kloden og fylder 

ikke længere de hvide pletter ud med 

mærkelige monstre og fabeldyr skabt 

af vores fantasi. Men det burde vi må-

ske gøre. For livet på jorden er langt fra 

færdigopdaget. Indtil videre har viden-

skaben beskrevet i underkanten af to 

millioner dyrearter, men biologer anslår, 

at der i alt findes cirka ti millioner flercel-

lede organismer i verden. De største op-

dagelser venter i havet. Her dukker der 

stadig livsformer op, vi indtil for nylig 

ikke anede eksisterede. Selv store skab-

ninger, der lever tæt på kysten, har vi tit 

kun begrænset kendskab til. Der findes 

måske lige så mange hajer som menne-

sker på jorden. Og hvor mange er egent-

lig klar over, at der i Vestfjordens dybe 

vand svømmer grønlandshajer rundt, en 

hajfisk, der kan blive syv-otte meter lang 

og veje op til tolv hundrede kilo? Bortset 

fra Hugo, selvfølgelig.

Grønlandshajen eller havkalen er 

et urtidsdyr, en kæmpehaj, der svøm-

mer rundt på bunden af de dybe nor-

ske fjorde og helt op mod Nordpolen. 

Marinbiologer har for nylig opdaget, at 

grønlandshajen kan blive måske helt op 

til fem hundrede år gammel, hvilket ab-

solut gør den til jordens længstlevende 

større skabning. Teoretisk set kan den 

haj, vi skal fange, være født på Martin 

Luthers tid. 

[…]

Vi bestemte os den aften for to år siden. 

Koste, hvad det koste ville, vi skulle fan-

ge et glubsk monster med mange hund-

rede millioner års evolution i ryggen, 

potentielt dødelige giftstoffer i blodet, 

parasitter i øjnene og tænder som på en 

overdimensioneret rævesaks, bare mange 

flere. 

Sommernattens himmel antager en 

kaviarorange farve. Vi bliver siddende 

og udveksler ”hajnyt”, for vi har begge 

opsnappet lidt af hvert siden sidst […]

Hugo går i gang med en lille forelæs-

ning om grønlandshajens sanseapparat. 

Den kan som mange andre hajer opfan-

ge spændinger på en milliardtedel af en 

volt, ved hjælp af såkaldte Lorenzini-am-

puller, geléfyldte kamre, der findes i snu-

den. Hvis den er blind eller halvblind, er 

det et mindre handicap, end man skulle 

tro, eftersom der alligevel er så mørkt 

dernede i dybet. Grønlandshajen mær-

ker de bittesmå ændringer i de elektro-

magnetiske spændinger, der forårsages 

af byttet. Sådan sniger den sig sikkert 

ind på en sæl, der ligger og sover på 

havbunden, før den hugger til.

Måske husker du nyheden om de danske forskere, der opdagede, at grønlandshajen kan 
blive op til 500 åår gammel? Den er dermed jordens længstlevende større skabning og kan 
have svømmet rundt dengang både Columbus og Tordenskiold sejlede på havene. Og det er 
denne syv-otte meter lange og tonstunge kødædende haj, som Morten og hans ven drog ud 
for at finde ved Lofoten i en lille gummibåd.

Foto: Julius Nielsen/Den Blå Planet
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Jeg ser på ham, mens jeg forsøger at 

skjule, at dette er nyt for mig.

 – Vidste du ikke, at sæler ligger og 

sover på havbunden? siger han, lettere 

skadefro, og fortsætter sin udlægning. 

[…]

Enkelte detaljer har vi endnu ikke 

diskuteret: Hvad gør vi, hvis vi faktisk 

får sådan en grønlandshaj op til overfla-

den? Måske kan vi forsøge at binde et reb 

rundt om halen og trække kæmpehajen 

baglæns, indtil den besvimer, foreslår 

jeg. I modsætning til de fleste fisk må 

(mange, red.) hajer svømme uafbrudt for 

at få ilt. Makrel har det på samme måde. 

Hugo ryster på hovedet, han mener, 

vi så risikerer, at hajen synker til bunds. 

Måske skulle vi hellere prøve at styre 

den ind mod land, sådan som inuitterne 

gør? Det svage led i den plan er, at vi må 

overtale grønlandshajen til at svømme i 

lige præcis den retning, vi ønsker. Inu-

itterne benytter sig af to små kajakker, 

som de fører hajen frem imellem, mens 

vi kun har én båd. For resten opfatter 

inuitterne traditionelt grønlandshajen 

som et af de dyr, der hjælper shama-

nerne.

 – Måske kan vi trække den op på 

en holm, hvis vi får holmen mellem os 

og hajen?

Hugo ignorerer uden videre dette for-

slag, sikkert fordi det er for idiotisk.

[…]

Efter at have holdt den gående et 

par timer på den her måde har vi ikke 

mere på lager. Der er ikke midnatssol, 

men alligevel helt lyst. Jeg sætter mig 

på verandaen for at falde i staver over 

naturen. Det er virkelig en fin nat, hvor 

luften nærmest står helt stille. Fra sundet 

kommer en svag brise med en lugt af salt 

og rådden tang. Alt udstyret ligger klart 

og venter i Skrova, på Aasjordbruket. Vi 

har kæder og over fire hundrede meter 

nylonreb af bedste kvalitet. Vi har tyve 

centimeter lange hajkroge i rustfrit stål, 

og lodder til at få linen til at synke. Vi 

har to store bøjer til at tage af for ryk-

ket, hvis den bider på, sådan at den kan 

køre sig træt, og vi, om nødvendigt, kan 

holde den på sikker afstand af vores lille 

gummibåd.

Det eneste vi mangler er agn. Hvis 

grønlandshajen har dårligt syn, har den 

til gengæld en ekstremt god lugtesans. Vi 

har brug for kadaveret som lokkemad til 

de store blanke kroge. Og det er min op-

gave at samle resterne af den rådnende 

skotske højlandsokse, der ligger et eller 

andet sted på en fjerntliggende mark …

Foto: Morten A. Strøksnes

Foto: Morten A. Strøksnes
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Igen i år kan Biologiforbundets medlemmer finde nogle af 
bestyrelses medlemmerne på den store messe til Big Bang 
konferencen i Odense d. 5. - 6. april 2018. 

Også i år deler vi stand med Geograf forbundet  
og Danmarks Fysik-Kemilærerforening. 

Kig forbi til en lille snak, se vores forsøg 
med DNA-udtræk og deltag i vores 
proteinfoldningskonkurrence! 

Vi glæder os 
til at se jer!

Biologiforbundet på
Big Bang konference

kaskelot



Vil du med til

På generalforsamlingen gennemgåes årsberetning og 
regnskab, og der vælges medlemmer til bestyrelsen. 
Alle medlemmer af Biologiforbundet er velkomne.

Datoen er d. 4. maj kl. 20 i Vejle.  
Mere info kommer snart på Facebook  
og www.biologiforbundet.dk.

Biologiforbundets 
generalforsamling? 

kaskelot
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Marsvinesafari – kom tæt  
på Danmarks lille hval

Vi mødes på Hindsgavl Naturcenter, hvor 

der vil være et oplæg om marsvinene i 

Lillebælt og hvad vi kan forvente at se 

på sejlturen. Efter frokost går turen til 

Middelfart gamle havn, hvor vi går om-

bord på Aventura og skipper Henrik sej-

ler os ud for at finde nogle af de mange 

marsvin, der holder til i Lillebælt. Husk 

kikkerten.

Dato
Søndag d. 1. juli kl. 11- 17.

Sted
Hindsgavl Naturcenter og Lillebælt med 

det gode skib Aventura.

Pris
Medlemmer og medlemmers familie: 

250,- Børn under 15 år gratis.  

Ikke medlemmer: 350,-

Datalogning  
– hvordan og hvorfor?

Kursus ved Skolebutik, hvor der bliver 

mulighed for at få fingrene i datalogger-

ne og diskutere, hvordan de kan bruges 

i biologiundervisningen. 

Tid
Tidspunkt er endnu ikke endeligt fast-

lagt, men det bliver i Jylland efter som-

merferien. Hold øje med kursusopslag 

i de kommende Kaskelotblade samt på 

Facebook og hjemmeside.

Biologimarathon 2018  
– 24 timers feltkursus

Vi gentager succesen og giver dig en 

unik mulighed for at fordybe dig i biolo-

gifagets feltbiologiske discipliner og bli-

ve fagligt opdateret sammen med andre 

biologientusiaster. Rammerne er denne 

gang Fiskebæk Naturskole med Furesøen 

som omdrejningspunkt, så det vil være 

ferskvandbiologien, der er i fokus. Hold 

øje med kursusopslaget i næste Kaskelot.

Tid
Fra lørdag d. 23. september kl. 14 – søn-

dag d. 24. oktober kl. 14.

Sted
Fiskebæk Naturskole ved Fu-

resøen

Pris
Medlemmer: 250 

kr. Ikke medlem-

mer: 600 kr.

Kurser i 2018

Allerede nu har 

Biologiforbundet 

planlagt kurser for 2018, 

som du kan skrive i din 

kalender. 
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Bog om Aage Hansen og hans kamp mod Cheminova, 
som måske kan betegnes som Danmarks største miljø-
skandale. Aage Hansen modtog i sin tid bl.a. Biologifor-
bundets Kaskelotpris for denne kamp. Forfatterne Jens 
Østergaard og Flemming Højgaard Madsen beskriver den 
barske historie om kemifabrikken Cheminova. 400 sider.

En af Kaskelots trofaste skribenter og store natur-
formidlere ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen, der 

om nogen forstår vores vandløbs væsen, formidler her sam-
menhængen mellem livet i vandet og den øvrige natur. Her kan du 

helt sikkert finde inspiration til gode naturhistorier og spændende undervis-
ningstemaer. Bent Lauge Madsen har desuden også modtaget Kaskelotprisen. Bogen 

”Naturhistorier fra bæk og å“ er på 360 sider og kan købes hos Biologiforbundet.

Ny spændende 
læsning for dig …

Bestilling på www.biologiforbundet.dk eller mail: kaskelot@mail.dk

Biologiforbundets sekretariat, Peder Skrams Vej 4, 5220 Odense SØ, 
Tlf. 8696 3635, Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-15  

*Medlemspris  
Pris for ikke-medlemmer: kr. 348,-  
Priserne er ekskl. ekspeditions- 
gebyr på 30 kr. og porto.

*Medlemspris  
Pris for ikke-medlemmer: kr. 438,-  

Priserne er ekskl. ekspeditions- 
gebyr på 30 kr. og porto.

Jens Østergaard 
Flemming Højgaard Madsen 

Fisk kan  
ikke tale

kr. 298,- *

Bent Lauge Madsen 

Naturhistorier  
fra bæk og å

kr. 365,- *


