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Det kommer nok som en overra-
skelse for de fleste, men store dele 
af den danske natur er uopdaget. 
Vi har ganske vist udmærket styr 

på planter, fugle og pattedyr, men der findes 
konstant nye arter blandt for eksempel snyl-
tehvepse, galmyg, pukkelfluer, huesvampe, 
rødblade og kroneskorper. Og det kræver 
vågne øjne at finde dem.

Med en dansk artsliste, der p.t. rummer 
37.500 arter, er det som regel alt for krævende 
at indsamle data om alle de arter, som findes 
ét sted. Så vi forskere må bide i det sure æble 
og nøjes med at studere fugle i det ene projekt, 
planter i det andet og løbebiller i det tredje. Vi 
får sjældent det fulde overblik over biodiversi-
teten og må ofte basere naturbeskyttelsen på 
kvalificerede gæt frem for sikker viden.

I projektet BioWide har en bevilling fra 
Villumfonden gjort det muligt for os at gå 
planken ud og skabe et hidtil uset overblik 
over Danmarks landbaserede biodiversitet. Det 
gør vi ved at undersøge 130 prøveflader på 40 
gange 40 meter med meget stor grundighed. 
BioWide skal gøre os klogere på, hvordan 
biodiversiteten følger de forskelligartede 
levevilkår i naturen – både de levevilkår, som 
skyldes naturlig variation i fugtighed, jord-
bund og plantevækst, og de levevilkår, som 
skyldes menneskets udnyttelse og kultivering 
af naturen. Vi får også indblik i, hvordan de 
mange arter er afhængige af hinanden. Endelig 
vil vi undersøge, om fremtidens artslister kan 

laves ved simpelthen blot at sende laboranter ud 
i naturen og tage jordprøver med hjem til dna-
sekvensering, eller der stadigvæk er brug for 
trænede botanikere, zoologer og mykologer.

BioWide står for »biodiversity in width and 
depth« og er et samarbejde mellem forskere på 
Aarhus Universitet, Københavns Universitet 
og Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
Projektet løber fra 2014 til 2017.

At studere biodiversitet i bredden indebærer, 
at vi undersøger biodiversiteten i et bredt 
udvalg af naturområder, hvor vi virkelig får 
dækket naturens geografiske og økologiske 
variation. Dybden er repræsenteret ved, at 
vi undersøger både karplanter, mosser, laver, 
svampe og hvirvelløse dyr, også dem der er 
svære at finde og sætte navn på.

Biodiversitet i dybden handler også om at 
indsamle jordprøver fra alle 130 prøveflader 
til efterfølgende ekstraktion og sekvensering 
af dna. Dyr, planter og svampe efterlader 
genetiske spor de steder, hvor de har levet, 
hvilket kan omsættes til lange artslister med 
de rette teknikker. I BioWide vil vi altså ikke 
stille os tilfredse med at tælle de arter, vi kan 
få øje på eller indfange; vi vil også eftersøge de 
arter, som er uden for vores sansers umiddel-
bare rækkevidde, fordi de lever skjult i jorden, 
gemt i træernes kroner eller indlejret som pa-
rasitter eller gavnlige samlevere (symbionter) i 
planter eller dyr.

Vi beskriver de 130 flader ved deres fysisk-
kemiske grundvilkår – som fugtighed, tempe-
ratur og næringsstoffer – og den plantevækst, 
som har fået tid og fred til at udvikle sig på 
stedet. I naturtyper som klitter, moser og 

naturskove har naturen selv fået lov at råde, 
mens mennesker andre steder har kultiveret 
jorden og erstattet naturlige plantesamfund 
med foretrukne afgrøder eller træarter. 
tilsammen kalder vi disse vilkår for »det 
økologiske rum«. I BioWide undersøger vi, 
om man kan forudsige biodiversiteten ud fra 
en grundig beskrivelse af det økologiske rum.

Prøvefladerne er spredt i Nordjylland, 
Østjylland, Vestjylland, Fyn-Lolland-Møn og 
Sjælland. I hver region har vi våde moser, fug-
tige enge og tørt græsland. Vi har næringsfat-
tigt klitsand og kalkrig morænejord, og vi har 
både sparsomt bevoksede flader, flader med 
høje urter og krat samt gamle naturskove. Vi 
har prøvet at finde de forskellige livsvilkår 
repræsenteret på steder med et minimum af 
menneskelige indgreb i form af dræning, pløj-
ning, såning, gødskning, udtynding og hugst. 
For at kunne undersøge effekten af menne-
skers kultivering har vi dog også placeret 30 af 
fladerne i dyrkede marker og plantageskove.

I de enkelte prøveflader er temperaturen, 
fugtigheden og jordbundsforholdene blevet 
målt, ligesom vi har registreret planternes 
højde og biomasse og forekomsten af særlige 
levesteder som kampesten, myretuer, gødning 
fra græssende dyr, blomster og dødt ved. Og 
så er vi ellers gået i gang med en systematisk 
undersøgelse af biodiversiteten.

Vi har lavet lister over planter, mosser og 
laver. Vi har kravlet gennem alle prøveflader 
i både august og oktober for at indsamle 
svampe på jord, grene, stammer og møg fra 
græssende dyr. Vi har orkestreret to kampag-
ner, hvor kravlende og flyvende insekter er 
blevet fanget i sindrige fælder. For at komme 

i mål med at finde og identificere alle arterne 
har vi allieret os med dygtige amatører, som 
lægger frivilligt arbejde i projektet.

FrA projektets start har vi virkelig fået kam 
til vores hår. Danmark er et af verdens mest 
opdyrkede lande, så det er slet ikke nemt 
at finde så mange forskellige eksempler på 
uforstyrret dansk natur. Mange af de intakte 
naturområder består af ganske smalle strimler 
på skrænter og langs vandområder, små 
bevoksninger, der har ligget fredet eller glemt 
i hundredvis af år, eller små moserester med 
fremvældende grundvand, hvor man ikke har 
fået afvandet området totalt.

Det var heller ingen lille opgave at få til-
ladelser i hus hos ejerne, selvom vi også blev 
mødt med nysgerrighed og gæstfrihed mange 
steder. Og så må lynet gerne ramme de heste 
og køer, som systematisk vælter vores træpæle, 
lige så snart de er slået i jorden!

Allerede fra første færd er vi dog blevet 
belønnet i rigt mål, nemlig i form af spæn-
dende opdagelser af arter, som vi ikke havde 
forventet at se. Nogle gange overraskende på 
grund af findestedet, andre gange overra-
skende, fordi arten ikke tidligere har været 
kendt for Danmark. Naturligvis spiller det 
ind, at mange prøveflader ligger i virkelig 
fine naturområder, men det har også stor 
betydning, at vi har haft muligheden for at 
foretage grundige indsamlinger i felten og 
få sorteret og efterbestemt det indsamlede 
materiale.

I de kommende uger vil vi præsentere et 
udvalg af de spændende arter, som lever i 
Danmark, men som de færreste har set før.

BioWide. Vi har kravlet gennem alle prøveflader for at indsamle vækster på jord, grene, stammer og møg fra græssende dyr, og såvel 
kravlende som flyvende insekter er blevet fanget i sindrige fælder. Ny serie om sjældne eller hidtil ukendte arter i Danmark.

Danmarks vildeste naturforskning

Af HAns HEnRik BRuun
 

I hver sit lille trange kammer inde i stænglen 
af planten sød astragel ligger små hvidlige 
larver af galmyggen Dasineura astragalorum. 
Ingen har før tænkt på et dansk navn til den, 
men vi kan jo kalde den »astragelstængelgal-
myg«.

Larven udskiller spyt med enzymer i, og 
den suger den opløste plantesaft op – det er 
det, den lever og vokser af. Planten reagerer 
på larvernes spyt, ved at stænglen ud for hvert 
larvekammer svulmer op og får ru og barket 
hud. Ophovningerne sidder især lige under 
bladfæsterne. Sådan en misdannelse kaldes en 
galle.

For larven er gallen både logi, kost og 

beskyttelse mod fjender. Galmyggenes 
familie er meget artsrig med tusindvis af 
arter i verden og flere hundrede i Danmark. 
Hver af dem er specialister i at æde en enkelt 
planteart, ja, faktisk kun en bestemt del af 
planten. Der findes således en anden, fjernt 
beslægtet art af galmyg, som omdanner  
sød astragels blomsterknopper til galler, 
og en tredje som gør noget lignende med 
bladene.

De små hvide larver af astragelstængelgal-
myg bliver inde i stænglen hele vinteren. Så 
forpupper de sig og klækkes snart som voksne 
galmyg. De voksne tager ikke føde til sig og 
lever kun lige længe nok til at parre sig og 
lægge æg på stænglen af en ny astragel-plante. 
Astragelplanten tager næppe synderlig skade 

af de små larver. De voksne galmyg er små, og 
arterne ligner hinanden meget. Gallerne, deri-
mod, er ofte meget karakteristiske og afslører 
artens identitet.

Astragelstængelgalmyg blev fundet for før-
ste gang i Danmark (og i hele Nordeuropa) 
i BioWide-fladen i krattet på sydsiden af 
røsnæs i august. Stedet har et meget tørt og 
varmt mikroklima – hvilket sikkert gavner 
myggen – og en for Danmark enestående 
flora og fauna. Den blev beskrevet som ny 
for videnskaben i 1909 i Lorraine i Frankrig 
og er siden kun fundet nogle få gange.  
Dens nærmeste forekomst er nær Berlin. 
Her er altså tale om en yderst sjælden og 
højt specialiseret art med en meget diskret 
livsførelse.
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Af ThomAs Læssøe

Der findes visse svampe, der har opnået 
næsten mytisk status på grund af en illustration 
i et af de klassiske værker. Sådan en svamp er 
Torrubiella albolanata, som blev beskrevet af 
Petch i 1944 og afbildet på smukkeste vis af 
r.W.G. Dennis i British Ascomycetes fra 1986.

edderkop-snyltekølle er en sæksvamp, der 
dræber fem-seks millimeter lange edderkopper. 
Oven på den dræbte edderkop danner svampen 
efter en tid en hvid pude, hvori sporebeholderne 
er indlejret. Hernede ligger sækkene, hvor 
sporerne dannes, og ved modenhed rager spore-
beholdernes rørmundinger tydeligt op over det 
hvide vatagtige væv. Herfra løsnes sporerne, klar 
til at inficere og dræbe svampens næste offer.

Svampen er beslægtet med den mere almin-
delige, orangefarvede puppe-snyltekølle, som 
man kan finde både i skov og på åben mark, 
hvor køllen hæfter til en begravet sommerfugle-
puppe eller larve, som svampen har dræbt.

Arten har stået på ønskelisten hos underteg-
nede siden 1980erne, men det blev erik Arnfred 
Thomsen som fandt den først, et sumpet sted i 
Villestrup Ådal i første uge af august 2014. Sort 
uheld, for allerede ugen efter dukkede edder-
kop-snyltekøllen op i en BioWide-flade i en 
tagrørssump ved rands Fjord. Nok er svampen 
lille, men der blev råbt meget højt! Sandelig om 
den ikke også blev fundet i en flade i Hoverdal 
Plantage i en våd pilemose. I alle tilfælde sad de 
dræbte edderkopper på græsstrå, blandt andet 
Tagrør, i ret lav højde over jorden – altså meget 

fugtigt. Spørgsmålet er nu, om vi bare har lært 
at finde arten, eller om det usædvanlige vejr 

har fået snylte-køllen til at danne frugtlegemer 
netop i 2014?

Arten blev beskrevet fra england, og der 
ligger 136 fund i den engelske database, hvoraf 
langt de fleste blev samlet sumpede steder af 
e.A. ellis i 1940rne og -50erne. Der forelig-
ger kun enkelte helt nylige fund – ingen i 
hverken den hollandske eller svenske database. 
Mykologer opsøger kun sjældent sumpe, og 
dette kan være medvirkende til, at Torrubiella 
lever så upåagtet et liv.

I stor forstørrelse kan man se edderkop-
snyltekøllens pudeagtige væv med de lysegule 
rørmundinger, hvorfra sporesækkene afgiver 
deres last af modne sporer – klar til at inficere 
friske edderkopper! Frigivne sporer kan ses til 
højre på puden.

Edderkop-snyltekølle
Foto: Jens H. Petersen

Af AnneTTe K. nieLsen

Den pythagoræiske læresætning, 
som De måske husker fra mate-
matikundervisningen, lyder: I en 
retvinklet trekant er hypotenusens 

kvadrat lig med kateternes kvadrat. På formel 
lyder den samme sætning bare: a2 + b2 = c2, 
hvilket unægtelig er nemmere at håndtere.

Bogstavformlen er dog en relativt ny fore-
teelse. Før 1500-1600-tallet var matematik 
et retorisk fag, og det er næsten ufatteligt at 
forestille sig, for alt er bestemt ikke så enkelt 
at udsige i ord som Pythagoras’ læresætning. 
Sofistikerede matematiske traktater var for-
muleret som lange prosastykker før det tal- og 
tegnsystem, vi kender og bruger i dag, blev 
almindeligt.

Euklids Elementer, en lærebog i matematik 
og geometri i hele 13 bind, er et godt eksem-
pel. Den består af lange tekster angiveligt 
uden et eneste taltegn, symbol eller tegnsy-
stem. Ganske vist forsøgte flere af datidens 
matematikere sig med forskellige tegn for at 
angive minus, en ubekendt, kvadrater, ku-
bikmål og deslige, men de var ofte vanskelige 
at læse og slet ikke velegnet til at favne stedse 
mere komplekse beregninger. Håndskrevne 
afskrifter af vigtige manuskripter, det gælder 
eksempelvis Diofantes Arithmetica fra 
omkring 250 e.Kr., gav også plads til mange 
misforståelser. De finurlige tegn blev ofte 
forvrænget eller mistede en vigtig og menings-
givende placering efter flere afskrivninger af 
afskrivninger. 

Om dette og meget mere kan man læse 
i professor emeritus i matematik Joseph 
Mazurs nyeste bog Enlightening Symbols, 
historien om matematisk notation. Han fik 
ideen til sin bog på et skriveophold i Bellagio 
ved Comosøen i Norditalien. Her var hans 
kolleger inden for andre fag fulde af undren 
over mangelen på matematisk notation i 
datiden. »Var der ikke engang tegn for plus 
og minus?« spurgte en musiker, der kunne for-
tælle, at man inden for hans fag havde brugt 
musikalsk notation i omkring 1000 år. »Nej,« 
svarede Mazur. 

HANS granskning af feltet har dog vist, 
at han ikke havde helt ret i det sidste. For 
ægyptiske hieroglyffer fra 1800 f.Kr. viser 
faktisk symboler for addition og subtraktion. 
Det drejer sig om piktogrammer af mænd, 

der går væk fra eller frem imod de beløb, man 
skulle trække fra eller lægge til. Den indiske 
matematiker Brahmagupta brugte omkring 
628 e.Kr. også en lille sort prik for at introdu-
cere det nye tal, som vi i dag kender som »0«. 
Det skete i værket Brahmasphutmasiddhanta, 
hvor nul formentlig for første gang blev brugt 
til at repræsentere ingenting.

I første del af Mazurs bog undersøger han 
diverse ældgamle talsystemer såsom tal på 

kileskrift, de kinesiske stavtal, talsystemer hos 
mayaer og aztekere og ægyptiske hieroglyftal. 
Hvis man med det sidste skulle skrive tallet 
3.601, startede man med en lodret streg (en 
streg er lig med 1), seks snegle (en snegl er lig 
med 100) og tre lotusplanter (en lotusplante er 
lig med 1000).

Heldigvis slog den slags tegn ikke rigtig an, 
og i europa tog man efter 1200-tallet lang-
somt de indiske talsymboler i brug, som kom 
til kontinentet via de arabiske lande. Derfor 
hedder de også arabiske tal. I dette talsystem 
med de ti tegn inklusive det vigtige 0 kan 
man skrive et hvilket som helst tal. Det er et 
»vidunderligt« talsystem, som Mazur begej-
stret siger, hvor de enkelte tal har en værdi og 
en positionsværdi. 

Der er fortsat diskussion om, hvem der 
egentlig var ansvarlig for, at det indisk-
arabiske talsystem kom til europa. Nogle 
mener, det var italienske Leonardo Pisano 
Bigollo, hjemmehørende i Pisa, med værket 
Liber abbaci fra 1202. Han rejste rundt i hele 
Middelhavsområdet og lærte sig de talsyste-
mer, man brugte i handelsøjemed. Bigollo 
er i øvrigt bedre kendt som Fibonacci. et 
navn, mange nok husker fra Dan Browns 
ramasjangroman Da Vinci Mysteriet. en af de 
første »koder«, helten opklarer, er Fibonacci-
talrækken: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 24 etc.. 
Andre, blandt andre den danske matematik-
historiker Jens Høyrup, mener ifølge Mazur, 
at de indisk-arabiske tal kom til europa via 
Iberia og Provence. Forskellige love betød, at 
udbredelsen af talsystemet blev bremset, og 
i begyndelsen af 1400-tallet måtte bankierer 
i Firenze eksempelvis ikke bruge de nye tal, 
som først blev almindelige i 1500-tallet.

MAzur kommer rundt om matematikere 
og astronomer i Indien, Grækenland og de 
arabiske lande i sin granskning af opkomsten 
af tegnsystemet for algebra eller bogstavreg-
ning. Ordet algebra kommer af det arabiske 
»al-jabr« fra titlen på al-Khwarizimis mate-
matiske værk Hisab aljabr w’almuqabala fra 
omkring år 820. Værket omhandler, hvordan 
man blandt andet løser ligninger. Her er det 
i øvrigt interessant at bemærke, at pro-hindu-
politikere på den nyligt afholdte Indian 
Science Congress i Mumbai plæderede for at 
tage ejerskabet af algebra tilbage. en politiker 
fra regeringspartiet BJP, Bharatiya Janata 
Party, sagde ifølge magasinet Tehelka: »Vi 

kendte til beejganit [den anden matematik] 
længe før araberne, men helt uselvisk tillod 
vi, at det blev kaldt algebra.« Der er altså også 
kamp om historien og begreberne. 

Tegnet for lig med, »=«, blev første gang 
brugt af den britiske matematiker robert 
recorde i 1557. efter at have skrevet »lig med« 
næsten 200 gange i sin bog om matematik 
besluttede han, at denne kedsommelige sprog-
lige gentagelse kunne erstattes med tegnet »=«. 
en anden englænder, John Wallis, opfandt 
det gængse tegn for uendelig, »∞«, i 1655. 
Symbolet for minus, »–« blev først standar-
diseret efter 1700-tallet. Mazur fremhæver, 
at man ofte kunne se mange forskellige tegn 
for minus på den samme side i værker fra 
1600-tallet.

Den store mester udi at skabe et mate-
matisk tegnsystem var dog den tyske mate-
matiker og filosof, Gottfried Leibniz. Man 
bruger stadig de fleste af de 200 notationer, 
han udviklede blandt andet i forbindelse med 
integral-differentialregning i løbet af slutnin-
gen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tal-
let. Stort set alle matematikere tog den nye 
matematiske notation til sig, for det tillod en 
større stringens i tænkning, opfindsomhed og 
udvikling.

Den britiske filosof Thomas Hobbes 
brokkede sig dog i 1648 over skiftet fra 
mundtlig til symbolsk bevisførelse i geometri: 
»Symboler er tarveligt ukønne (...), selv om de 
forkorter skrivningen, får de ikke læseren til 
at forstå mere, end hvis de var skrevet ud i ord 
(...).« Han mente også, at hvis man ihukom, 
at Oldtidens matematikere aldrig brugte tegn 
i deres publicerede værker om geometri og 
matematik, ville man ikke være »så forelsket« 
i de nye tegn. 

Mazur citerer matematikeren Tobias 
Dantzig for at sige, at moderne matematisk 
notation »frisatte algebraen fra ordets slaveri«. 
Matematisk skønhed, som Mazur define-
rer som elegance i bevisførelsen, enkelhed i 
forklaringen, opfindsomhed, forenkling af 
kompleksiteten og fornuft i skabelsen af sam-
menhænge, kan i høj grad tilskrives »smarte 
og ordentlige symbolers oplysende effektivi-
tet«. Enlightening Symbols gør én klogere på 
det tal- og tegnsystem, vi tager for givet i dag.

Joseph Mazur: »Enlightening symbols. A Short 
History of Mathematical Notation«. Princeton 
University Press, 2014

Tal-stærk. Almindeligt anvendte matematiske symboler såsom +, –, =, √ og ∞ er kun nogle få hundrede år gamle. Ny bog udforsker 
historien bag tal og matematiske symboler.

Klar i koderne

Før 1500-1600-tallet var matematik et 
retorisk fag. ILLUstrAtIon: PHototAKe/sCAnPIX
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    Nye eller sjældne arter: Nordlig 
UGENS USÆDVANLIGE ART: Nordlig fugleedderkop  

Af MORTEN D.D. HANSEN
Biolog, Biowide-projektet

MANGE edderkopper er uhyre 
svære at kende fra hinanden. 
Hovedparten af de 545 danske ar-
ter er små og sorte, og identifikati-
on kræver en rigtig god lup, tålmo-
dighed og en ven, man kan ringe 
til. Det gælder dog ikke nordlig 
fugleedderkop, Atypus affinis, som 
er gået i fælden i Biowide-fladen på 
Enebærbakken i Midtjylland. Den 
er ret let at kende.

Fugleedderkopper kendes  
generelt på, at giftkrogene er store 
– de udgør op til en tredjedel af 

kropslængden – og bevæger sig 
parallelt med kroppens længderet-
ning.

Atypus er cirka to centimeter 
lang og har et brunviolet skær. Selv 
om bestanden lokalt kan andrage 
15-20 dyr pr. kvadratmeter, ser 
man kun sjældent selve dyret. 
Den tilbringer nemlig hele sit liv 
i bunden af et sokformet rør af 
silkespind. Røret kan strække sig 
40 centimeter ned i jorden.

Når et byttedyr som en bænke-
bider eller en græshoppe rører den 
lillefinger-store, overjordiske del af 
sokken, spæner edderkoppen op og 
hakker giftkrogene i byttet. Det 

gør nas at blive bidt af Atypus.
På grund af den skjulte levevis 

skulle vi helt frem til 1912, før 
arten blev erkendt som dansk. 
Det var lærer Nielsen, der fandt 
det første danske eksemplar ved 
Hareskoven.

Efterfølgende blev den fundet 
på Bornholm, men efter 1928 
forsvandt arten igen fra natur- 
historikernes radar – formentlig 
fordi man havde mistet følingen 
med, hvordan edderkoppens sok 
ser ud.

I 1994 blev nordlig fugleedd-
derkop imidlertid genfundet, og 
siden da er den fundet på cirka 30 

lokaliteter spredt ud over landet, 
men specielt langs vore kyster og 
i Midtjylland. Arten bliver op til 
10 år gammel og spredes meget 
dårligt, så den findes derfor kun på 
lyse og varme levesteder, som ikke 
har været benyttet til land- eller 
skovbrug.

Man kan spørge sig selv, hvorfor 
den nordlige fugleedderkop  
alligevel har formået at falde i  
en af Biowide-projektets nedgra-
vede gule spande? Svaret er,  
at de parringslystne og langbenede 
hanner naturligvis må på  
vandring for at opsøge hunnernes 
spind.

FOTO: MORTEN D.D. HANSEN

Fabricius, 
Haarder og 
Grundtvig

Hans J. Lundager Jensen 
Professor, dr.theol. 
Aarhus Universitet

I et indlæg i Weekendavisen 
den 27. januar kritise-
rede Bertel Haarder den 
nye Grundtvig-professor, 
Jes Fabricius Møller, for 
at udgive gamle nyheder 
i Grundtvig-forskningen 
som nye. I den sammen-
hæng anførte Haarder også, 
at der ikke er grund til at 
bruge penge på at digitalisere 
Grundtvigs ordrige forfat-
terskab; Grundtvigs værdi 
ligger i hans salmeværk, hans 
oplysningstanker og hans 
krav om åndsfrihed.

Jeg mener derimod, at digi-
taliseringen vil være særdeles 
nyttig. Den giver mulighed 
for at skære igennem det 
ganske rigtigt omfattende og 
omstændelige forfatterskab 
og gå direkte til vigtige sager 
som for eksempel netop op-
lysnings- og skoletankerne.

Grundtvigs salmemirakel 

kom ikke ud af ingenting. 
De opstod ud af en tanke-, 
skrive- og kommunikati-
onsaktivitet, der i sagens 
natur måtte være konfus og 
usikker, for den udfoldede 
sig imellem en fortid, som 
Grundtvig meget klart 
forstod var forbi (enevælde og 
protestantisk trosmonopol), 
og en fremtid, som hverken 
han eller nogen anden kunne 
kende. Grundtvigs storhed 
bestod ikke mindst i, at han 
som politisk menneske gik 
ind i kampen for at tænke og 
præge fremtiden politisk, ud-
dannelsesmæssigt, kirkeligt.

Med digitaliseringen vil 
forskere lettere og mere 
præcist kunne se hvordan, 
hvornår og hvorfor. Derfor 
skal dette initiativ, som 
Folketinget hidtil generøst 
har støttet, lovprises, ikke 
høvles ned.

    Debat

DEBAT  Skriv til ideer@weekendavisen.dk

SE MERE PÅ www.weekendavisen.dk/vinklub

LÆSERNES VINKLUB ADMINISTRERES AF VINOVENUE:
Vi importerer vin direkte til vores medlemmer. Priserne ligger typisk 
på 50-150 kr pr. flaske. Alle vine er personligt udvalgt, så du får et 

bredt indtryk af mangfoldigheden i hvert enkelt distrikt. PERFEKT!SIDEN 2002

VINKLUBBEN

Marsala er kendt for sine søde og tørre brandyforstær-
kede vine på de lokale grønne druer Grillo, Catarratto, 
Inzolia og Damaschino. I dag er det dog kun et fåtal, 
der producerer disse historiske vine. 

Markedet har ændret sig og Marsala er fulgt med. 
I dag er den dominerende del af produktionen 
koncentreret om den røde Nero d’Avola - 
Siciliens nationaldrue. Desuden er jorden 
velegnet til Syrah, som deler plads med 
andre særlige Sicilien-druer som Frappato 
og Nerello Mascalese.
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Af THOMAS LÆSSØE
Mykolog, Biowide-projektet

DER findes mange trøfler i Danmark, men 
kun et par stykker kan siges at have kulinarisk 
interesse. Arterne kan deles mellem de ægte 
trøfler tilhørende sæksvampene og så basi-
dietrøflerne. Blandt sæksvampene finder man 
hjortetrøffelfamilien, hvis arter op til nyere tid 
har været forhandlet som et fertilitetsmiddel for 
kvæg.

Hjortetrøfler bliver ved modenhed pulver-
agtige indvendigt i modsætning til alle andre 
danske trøfler. De opdages ofte via deres 
parasitter, nogle store snyltekøller, der skyder 
op over jorden fra de underjordiske trøfler. 

Hjortetrøfler danner som de fleste trøfler 
mykorrhiza (svamperod), hvor svampens hyfer 
(svampetråde, der suger næring) omspinder 
træernes fine rødder med en kappe.

Svampens sporer er gemt væk inde i trøf-
len under jorden, så trøflerne er alle tilpasset 
spredning via dyr. De udsender karakteristiske 
lugte, der er uimodståelige for mange pattedyr, 
fra mus og opefter.

I Biowide-fladen Buderupholm i Rold Skov 
havde vi fint besøg af et norsk par, trøffel-
hunden Lello – en hanhund af racen Lagotto 
romagnolo – og hundeføreren og mykologen 
Anne Molia. Der gik ikke mange sekunder, før 
Lello gravede som en besat, og op kom nogle 
små sorte kugler, som vi straks kunne bestem-

me til hjortetrøflen Elaphomyces anthracinus. Vi 
vidste også, at denne art ikke tidligere er registre-
ret i Danmark. Lello gravede videre, og op kom 
endnu en ny trøffel her i landet – en basidietrøf-
fel i slægten knoldtrøffel, Hymenogaster citrinus.

Der har været en del danskere med trøffelnæser, 
blandt andet den kendte politiker og rektor på 
Københavns Universitet Morten Lange, men det 
er uhyre svært at slå en hundenæse. I vore nabo-
lande anses specielt de sorte arter af hjortetrøfler 
for vældig gode indikatorer for bevaringsværdig 
natur, og der findes sågar hele plejeplaner for 
bevarelse af nogle af dem.

Trøfler har aldrig været eftersøgt systematisk 
med hund i Danmark, og der ligger derfor 
mange gemte skatte i vore skove.

UGENS USÆDVANLIGE ART: Kul-hjortetrøffel

 
Pukkelhval, ål, laks og havskildpadde
Kludder i nerveimpulserne,  
pyramidekraft, celledød

Det er nok lidt forsimplet
48 frøer på Emei-bjerget
Souvenir-mumier,  
marmeladefabrikker
En lille flok flyvende hunde, der gemte 
sig i træet

Det er meget normalt i dyreriget at 
have en foretrukken side
Fisk trækker for eksempel helst til 
højre, når de flygter fra et rovdyr

Overskue verden
Behovet for hukommelsesbiblioteket
Konkurrere med dødssyge mennesker 
i nød
Man føler man er nødt til at gøre 
noget
80 millioner år er ikke ret lang tid
 
Frøerne kan ikke dreje deres hoved
Flyder omkring i enorme skyer i 
galakserne

Det er ufatteligt
Det nærmest forfølger én
 
Krukke med mumiepulver
Jeg hader mumier
At konservere kroppene
Mindre attraktive parringskald
Hvis man gik og stank af lig
 
Nyeste genetiske forskning, det er  
temmelig kontroversielt
Sky af jerndamp, favorit-øre,  
fugleedderkop
Et sokformet rør af silkespind

Det begavede middagsselskab
Det var lærer Nielsen, der fandt det 
første danske eksemplar

Ud af den blå luft
 
Alle har ret til et vist antal kalorier om 
dagen
En lille hvid fugl med sort kalot og 
rødt næb
 
Tilbage står spørgsmålet
Det har været lidt glemt

Af LEA FLØE CHRISTENSEN
Cand.mag., litteraturformidler
 
Nonsens, jernregn,  
leverpostejsfabrikanter
En god idé, Jolly Cola, kortlægninger
Hundredvis af gæs, radioaktive  
chokbølger
Det vi nu kender som kappen

Influenza-sløj
Dagflyvende aftensværmer
Bliver svagere og svagere
End-of-history mentalitet
En dag i februar

Milliarder af år
Står pivåbne
Galaktisk støv
Under sofaen
 
Advarselsskrig, nedgravede gule 
spande,
Fjernsynets mange historiske  
udsendelser
 
Et øjeblikkeligt forbud mod yoyo’er, 
som politiet herefter gik i gang med at 
konfiskere, 
således at regnen kunne vende tilbage 
igen

Det tørre, varme ørkensand, studiet af 
lys fra galaksen
Unges historiske dannelse generelt, 
transithal for svømmeænder

Lea Fløe Christensen har 
skrevet dette digt til Ideer, 
fordi hun føler sig inspireret 
af »sektionens lyriske energi«, 
som hun skriver. Det kan vi 
ikke stå for og siger mange 
tak (red.). Digtet består ude-
lukkende af ord og sætninger 
fra det nummer, som udkom 
i fredags den 6. marts 

H
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d stø
j, torden og stilhed
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Af JAcob HeilmAnn-clAusen
Mykolog
 
EgEtungE, Buglossoporus quer-
cinus, er en velkendt og meget ka-
rakteristisk svamp. Alligevel har kun 
få set den, for den er yderst sjælden. 
Egetunge er en poresvamp der lever 
på meget gamle egetræer, hvor dens 
flødefarvede til lysebrune frugtlege-
mer »rækker tunge« i højsommeren. 
Den lever af at nedbryde dødt ved, 
men den er afhængig af at etablere 
sig i gamle træer, mens de endnu er 
levende. Egetunge er en svamp, der 

kun kan klare sig under meget spe-
cielle forhold. Ellers nedkæmpes den 
af mere konkurrencestærke svampe. 
udover sit forspring i det endnu 
levende træ er egetunge specialist i at 
vokse i egetræets garvesyreimpræg-
nerede kerneved. Samtidig trives den 
ved høje temperaturer, som typisk 
findes i dødt, soleksponeret ved. 
Svampen danner et såkaldt kerneråd 
i stammens centrum, hvilket er med 
til at skabe hule egetræer, som er 
enestående levesteder for truede arter 
af biller såsom smældere, torbister og 
træbukke. Billelarverne lever blandt 

andet af at fordøje svampehyferne i 
egesmuldet. 

Der er næppe tvivl om, at egetun-
ge var mere almindelig i Danmark i 
gamle dage, hvor landskabet var rigt 
på gamle solbeskinnede egetræer. nu 
findes den kun stabilt i Jægersborg 
Dyrehave, Suserup Skov og ved 
Løgnor på Lolland. De to sidste 
steder blev den fundet inden for 
BioWide-fladerne i sommeren 2014, 
og ved Løgnor voksede den sammen 
med den endnu sjældnere egespe-
cialist, safrangul fedtporesvamp. 
Sammen med de lidt hyppigere arter, 

ege-spejlporesvamp, oksetunge og 
tueporesvamp, udgør de egeskovens 
Big Five, som enhver svampenørd 
glædes over at finde. Ligesom savan-
nens næsehorn og elefanter er de 
fremragende, men truede histo-
riefortællere. Deres tilstedeværelse 
vidner om århundreders kontinuitet 
i forekomsten af gamle egetræer, som 
engang har vokset lysåbent i et græs-
ningslandskab. De er truede, ikke af 
(svampe)jagt, men fordi vore skove 
er blevet skyggefulde og fattige på 
gamle træer under de sidste 200 års 
skovdrift.

Egetunge

Af HAnne strAger
Udstillingschef 
Statens Naturhistoriske Museum

I den danske tv-serie Store danske viden-
skabsfolk møder vi de helt store viden-
skabsmænd og -kvinder (kun én af dem 
hver gang). Dem, der har været med til 

at ændre den måde, vi opfatter verden og os 
selv på, og dem, hvis arbejde har haft afgørende 
indflydelse på andre videnskabsfolk. En af dem 
er Inge Lehmann. Hun er – sammen med niels 
Bohr – en af de mest betydende danske forskere 
og en af dem, hvis arbejde har opnået størst 
anerkendelse i udlandet. Derfor er det også helt 
paradoksalt, at hun stadig er stort set ukendt i 
Danmark. 

Hendes progressive forældre satte hende på 
Hanna Adlers Fællesskole i København, der 
var særlig, fordi drenge og piger blev undervist 
sammen. Senere i livet reflekterede hun over 
dette specielle forhold ved skolen: »Her bliver 
der ikke anerkendt nogen forskel på drengenes 
og pigernes intellekt,« sagde hun. 

Man må håbe, at hun nød det, så længe det 
varede, for resten af sit liv fik hun lov at opleve, 
hvor svært det var at få lov at arbejde på lige vil-
kår med mænd. Hun fik en kandidatgrad i ma-
tematik i 1920 og fik ansættelse på geodætisk 
Institut, hvor hendes arbejde var at aflæse og 
tilse instrumenter og i øvrigt holde lav profil. 

Hun ignorerede indædt og insisterende dette 
og arbejdede i sin fritid på at forstå og fortolke 
de mange observationer, der dagligt tikkede 
ind på de seismologiske instrumenter. Det var 
sådan, hun opdagede, at den opfattelse, man 
havde af Jordens indre, ikke stemte overens med 
hendes egne observationer. Det førte i 1936 til 
en epokegørende artikel med den meget korte 
titel P’ (P mærke). Her foreslog hun, at Jordens 
inderste kerne ikke var flydende som hidtil 
antaget, men fast. Det er især denne opdagelse, 
hun huskes og anerkendes for.

I tv-seriens afsnit om Inge Lehmann spilles 
hun af Sidsel Agensø, der fremstiller hende 
nøgternt og kontant (for ikke at sige stram-
tandet). Man fornemmer, at hun ikke var en 
humoristisk og varm kvinde, og hendes egen 
nevø kalder hende da også for en »sur strigle«. 
Men man forstår også, at hun som kvinde har 
mødt megen modstand og arrogance fra de 
mænd, der egentlig var hendes kolleger, men 
som behandlede hende som en underordnet 
sekretær. 

Som i de øvrige afsnit i serien blandes det 

drama-dokumentariske med interviews med 
forskellige eksperter, og det hele kobles sam-
men af værten Johan Olsen, der er forsker på 
Biologisk Institut på Københavns universitet. 
Afsnittet, der har manuskript og instruktion af 
Kirsten Langkjær Fårup, kommer fint rundt 
om denne spændende person, men der er stof 
til meget mere. Det må være helt oplagt, at 
nogen kaster sig over at lave en spillefilm om 
denne pionér og enspænder.

SErIEnS næste afsnit handler om August 
Krogh. Vi møder ham allerede, da han som 
barn hopper rundt i egnene omkring grenaa på 
jagt efter dyreliv, som han kunne studere. Han 
blev uddannet zoolog, men spændte allerede fra 
sine studieår over flere felter. Han blev ansporet 
af familiens ven, zoologen William Sørensen, 
der både var enestående dygtig og kompromis-
løs og på kant med det meste af den etablerede 
videnskabelige verden. 

På hans anbefaling studerede August Krogh 
ikke alene zoologi, men tog også kurser i 
fysiologi sammen med de medicinstuderende 
på universitetet. tidligt begyndte han også at 
designe sine egne måleinstrumenter, og denne 
tværfaglighed og tværgående tilgang fik ham 
til at interessere sig for at observere og måle, 
blandt andet hvordan forskellige gasarter kunne 
optages og udskilles i organismen. 

Som William Sørensen, og måske også på 
grund af ham, var August Krogh også ganske 
kontroversiel og formåede at skabe sig en del 
uvenner i de akademiske miljøer. Det forhin-

drede ham dog ikke i at få en fast ansættelse ved 
universitetet (modsat William Sørensen), eller 
i at modtage nobelprisen i medicin i 1920 for 
sine opdagelser af kapillærkarrenes funktion. 

Han spilles i tv-serien af Sune Kofoed, der på 
en gang får ham til at virke overlegen og skarp, 
men også sky og kejtet, nærmest underlig. Og 
måske var han lidt mærkelig, men dog ikke 
mere end at han blev gift og fik fire børn. Hans 
kone Marie Krogh var uddannet læge, hvilket 
selvfølgelig ikke var almindeligt i begyndelsen af 
1900-tallet. Endnu mere ualmindeligt var det, 
at hun var hans partner og forskerkollega, og 
meget af det arbejde, som Krogh udførte, skete 
i et tæt samarbejde med hende.

Afsnittet om August Krogh er skrevet og 
instrueret af Henrik Prætorius, der endvidere 
har været med i redaktionsgruppen på flertallet 
af de øvrige afsnit i serien.

tv-seriens sidste afsnit er instrueret af 
Frederik Harsløf og handler om tycho Brahe. 
Han blev født ind i en fornem adelsslægt i 
1546 og er en af de første videnskabsmænd i 
verden, der baserede sit arbejde på vigtigheden 
af præcise målinger. Modsat flere af de andre 
i tv-serien om store danske videnskabsfolk er 
tycho Brahe ganske velkendt. Hans berømteste 
bedrift er formentlig opdagelsen af en ny stjerne 
i 1572. 

Datidens andre astronomer (og astrolo-
ger – dengang hørte begge dele sammen og 
begge betragtedes som videnskab) mente, at 
den nye stjerne var et atmosfærisk fænomen 
tæt på Jorden, men tycho Brahe beviste med 

sine målinger, at det nye lysende fænomen lå 
langt uden for atmosfæren. Han beskrev det 
i bogen De Nova Stella, der blev en bestseller, 
længe inden det begreb var opfundet. I tv-serien 
spilles han af Kristian Høgh Jeppesen, der 
virker troværdig som alvorstung adelsmand. 
Som med de andre videnskabsmænd i serien, 
hvis historie ligger meget langt tilbage, er det 
svært at vurdere, om man har ramt hans sind og 
personlighed, da der ikke findes mange kilder, 
der beskriver dette. 

DEr er gjort et stort researcharbejde forud 
for produktionen af denne serie. Ikke alene er 
historierne om de videnskabsfolk, som serien 
omhandler, grundigt researchede og fyldt med 
citater fra deres breve, artikler og andre papirer; 
der er også fundet et stort materiale af gamle 
billeder og gamle filmstumper frem til serien.

I afsnittet med August Krogh ser man for 
eksempel gamle filmoptagelser af Kroghs ekspe-
rimenter og forsøg, blandt andet en fantastisk 
optagelse af blodceller i blodkar. Det giver 
serien autenticitet og et herligt indblik (og til-
bageblik) i datidens forskermiljøer. Jeg håber, at 
der er nogen, der sørger for at samle et lignende 
materiale ind i dag. Mærkeligt nok kan man 
desværre frygte, at den lethed, som man kan 
lave film med i dag, fører til, at alle optagelserne 
ryger ud, hver gang man skifter sin mobil.

Indimellem undrer man sig over, hvad der 
er sket med natur- og videnskabsformidling i 
dansk tv. Hvor bliver det af? Hvorfor har det 
ikke en højere prioritet? Og indimellem bliver 
man så glædeligt overrasket, når der kommer en 
serie som denne, som både er om et godt emne, 
og som er af så høj kvalitet hele vejen igennem.

I rulleteksterne for de seks afsnit af Store dan-
ske videnskabsfolk kan man se, at serien har fået 
støtte fra både fonde og ministerier. Det kan 
ses og mærkes, at pengene er brugt til at skabe 
kvalitet i alle aspekter af det ambitiøse projekt, 
fra research til manuskript, optagelse, grafik og 
klipning. Jeg håber, at serien ikke kun vil blive 
brugt i undervisningen i grundskolen og gym-
nasiet (hvad den helt sikkert vil), men at den 
også vil nå det store almindelige publikum. De 
vil blive glædeligt overraskede over, at videnskab 
igen tages alvorligt i dansk fjernsyn.

De tre sidste afsnit i serien Store danske viden-
skabsfolk – som er blevet til i samarbejde med 
Experimentarium – sendes de kommende tre ons-
dage på DRK. En anmeldelse af de første tre afsnit 
af serien blev bragt i Ideer den 30. januar.

Pionér. På onsdag er turen kommet til at møde Inge Lehmann i DRs kvalitetsserie om videnskabsfolk. Hun fik meget stor anerkendelse i 
udlandet, men måtte herhjemme snige sig til sin forskning. Hvornår får vi en spillefilm om denne enspænder?

Kvinde af stort format

Nogle så Inge Lehmann som en sur strigle, men som videnskabskvinde måtte hun konstant 
kæmpe for at blive taget alvorligt. Drama-dokumentarserien Store danske videnskabsfolk 
portrætterer den stålsatte geolog. FOTO: DR
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Af ANNE NILUKA IVERSEN
Experimentarium

Bedstemødre findes i et utal af 
variationer. Fra den klassiske hygge-
bedste med røde æblekinder, strik-
ketøj og uudtømmelige mængder af 

hjemmebag, til den modne selvrealiserende 
og karriemindede alfahun. Men faktisk burde 
mormor og farmor slet eksistere. I hvert fald 
ikke dem, der har passeret overgangsalderen. 

Overgangsalderen eller menopausen er et 
evolutionsmæssigt mysterium. Nogle kal-
der det i spøg for »den lille død« – ikke at 
forveksle med den, man oplever i dobbelt-
sengen. Der burde dog teoretisk set ikke være 
tale om en lille død, men en egentlig død, 
når man som kvinde overskrider den repro-
duktive alder. Evolution handler om evnen til 
overlevelse og reproduktion og om at besidde 
talentet for at sprede sine gener så meget som 
muligt. Og fordi evolutionen er en uempatisk 
størrelse, der styrer efter en benhård cost-
benefit analyse, bevarer den kun de evner, 
som sikrer en arts fremtid. Derfor skulle et 
liv efter menopausen slet ikke eksistere. Hos 
flertallet af dyr stiger reproduktionsraten med 
alderen. De fleste fisk bliver ved med at vokse 
hele livet, og de ældste står for størstedelen 
af afkommet. Den afrikanske elefants æg-
gestokke kan stadig indeholde op til 11.000 
follikler, når de er 69 år. Selv vores nærmeste 
beslægtede i dyreverdenen, chimpansen, kan 
aktivt reproducere sig, når den er nået den, for 
aber, fremskredne alder af 40-50 år. 

Hvordan kan det så være, at kvinder lever 
længe efter, at de er overflødige i formering-
sammenhæng? Det lyder jo unægtelig som 
spild af ressourcer, at have ufrugtbare hunkøn 
løbende rundt og spise vores mad og trække 
vores vejr.

»HVORFOR der findes et liv efter klimakte-
riet er et af de helt store spørgsmål. Og det er 
et af de eksempler, man traditionelt har draget 
frem for at vise, at mennesker er noget helt 
særligt i dyreriget. Men helt så særlige er vi 
altså ikke,« siger professor i Evolutionsstudier 
Peter C. Kjærgaard fra Aarhus Universitet.

Faktisk deler vi dette særegne træk med en 
dyrerace, som evolutionsmæssigt har adskilt 
sig fra primater i mindst 94 millioner år. De 
eneste andre hundyr, der oplever at leve længe 
efter menopausen, er kortfinnede grindehvaler 
og spækhuggere.

Hunspækhuggere føder unger, når de er 

mellem 12 og 50 år, men de har en levealder, 
der overstiger 90 år. Til sammenligning lever 
hannerne sjældent mere end 50 år.

Efter at have observeret 102 vildtle-
vende spækhuggere har et hold biologer fra 
University of Exeter, University of York og 
Center for Whale Research påvist, at ældre 
hunner spiller en vigtig rolle i at sikre flokkens 
overlevelse. I de observerede grupper af hvaler 
havde både han- og hunspækhuggere en 
tendens til at blive hos deres mødre langt ind i 
voksenalderen, og de gamle hunspækhuggere 
var mere tilbøjelige til at være gruppeledere 
end de andre hvaler i flokken.

»Disse hvaler lever i et ’kvinderegime’ – en 

struktur, der er bygget på hunnernes slægt-
skab. Flokken styres af hunner i flere genera-
tioner, og det er et fællesprojekt at sørge for 
ungernes overlevelse,« forklarer havbiolog og 
hvalekspert Carl Christian Kinze, som besty-
rer hjemmesiden hvaler.dk.

Ifølge undersøgelsen, som er publiceret i 
Current Biology, var det særligt i tider med en 
lav laksebestand, at de postreproduktive hun-
ners lederskab var tydeligt på grund af deres 
evner til at opdrive føde. Når spækhuggere 
når overgangsalderen, har de levet mini-
mum 40 år på vores planet og har indsamlet 
en massiv mængde af miljømæssig viden. 
Matriarkerne fungerer altså som lagrings-

enhed for en uvurderlig erfaring, som kan 
hjælpe med at sikre deres slægts overlevelse og 
dermed deres geners videreførelse.

Professor Peter C. Kjærgaard tager positivt 
imod undersøgelsen og ser det gerne udvi-
det til flere områder, da der ifølge ham er et 
vidensunderskud på området.

»Det er jo svært for os at lave eksperimenter 
med vores forfædre, så vi evolutionsforskere 
bliver glade, når der findes andre nulevende 
arter, som vi kan bruge som modeller til at 
prøve at forstå de evolutionære mekanismer, 
der har gjort, at vi har noget så sjældent som 
bedstemødre.«

Han forklarer, at resultaterne kan være med 
til at understøtte en tidligere evolutionsteori 
om den menneskelige overgangsalder. Nemlig 
den såkaldte bedstemor-hypotese.

»Det forbedrer gruppens overlevelses-
chancer, hvis man har bedstemor med. For 
gruppen er det energimæssigt billigere at have 
en bedstemor til at hjælpe med indsamling 
af mad og til at tage sig af de ældre børn, 
så mødrene kan tage sig af spædbørnene. 
Samtidig er bedstemødre vigtige i pressede 
situationer som for eksempel under en tørke, 
hvor det kræver stor viden og lang erfaring at 
finde et tilstrækkeligt fødegrundlag.

Selvom man i nutidige såvel som fortidens 
jæger-samlersamfund får kød fra mændenes 
jagt, så er det ikke muligt at få dækket en 
befolkningsgruppes behov for næring udeluk-
kende ved hjælp af kød. Under en tørke er 
kødgrundlaget endda endnu mere sparsomt, 
så derfor er det vigtigt at have en speciali-
seret viden og en erfaring, der rækker langt 
tilbage. Det har bedstemødrene. De overlever 
simpelthen, fordi det er en fordel for flokken,« 
forklarer Peter C. Kjærgaard.

I tilfældet spækhuggere er det især hannerne 
i flokken, der drager fordele af at have deres 
gamle mor tæt på. Spækhuggermødre hjælper 
deres sønner mere end deres døtre, fordi 
sønnerne sikrer et større antal afkom i den ef-
terfølgende generation. De parrer sig uden for 
flokken, og deres afkom bliver del af en anden 
gruppe. Det betyder, at matriarken får spredt 
sine gener uden at risikere at skulle konkurrere 
med sønnernes børn om føderessourcer. 

Faktisk lider hanspækhuggere af en fatal 
moderbinding. De er så afhængige af deres 
mødre, at sandsynligheden for, at de dør, 
bliver 13,9 gange større i året efter deres mors 
død.

Det må man da kalde en mors dreng. 

Mysterium. Hvorfor lever kvinder videre, når de er færdige med at føde børn? Det er anormalt i dyreverdenen. Kun hos spækhuggere og 
kortfinnede grindehvaler har hunnerne et liv efter klimakterium. De lever i matriarkater.

Mormor og matriark 

Hunspækhuggere har – i modsætning til andre dyrearter – også et liv, efter at de er holdt op 
med at få unger. FOTO: REUTERS/SCANPIX

UGENS USÆDVANLIGE ART

Af RASMUS EJRNÆS
Biolog, Biowide-projektet

VOKSHATTENE er en oplagt 
svampegruppe at kaste sig over, 
når man er klar til at tage springet 
fra spisesvampe til naturhistorisk 
opdagelse. For det første er grup-
pen overskuelig med omkring 50 
kendte danske arter, for det andet 
rummer vokshattene nogle af de 
mest kulørte svampe i vores natur, 
fra gult og orange til knaldrødt, sart 
rosa og irgrønt.
For en svampenørd på ekspedi-
tion efter vokshatte må det mest 

eftertragtede bytte være rosenrød 
vokshat, Porpolomopsis calyptrifor-
mis, der er angivet som akut truet på 
den danske rødliste. Den er uhyre 
sjælden, men samtidig let at kende 
på sin sart lyserøde og højt tilspid-
sede nissehue. Svampen er skrøbelig 
og falder fra hinanden for et godt 
ord. Den er kendt fra fire danske 
lokaliteter, men siden 2001 er den 
kun fundet på et overdrev ved Vejle 
og i BioWide-fladen Elbjerg i Mols 
Bjerge, hvor den havde et godt år i 
2014.
Vokshattene findes i græsland, ofte 
sammen med jordtunger, kølle-

svampe og rødblade. Almindelige 
arter som kegle-vokshat og snehvid 
vokshat kan af og til ses i gamle 
mosrige plæner, men artsrige sam-
fund finder man kun i græsland, 
som aldrig har været gødsket og 
pløjet, og hvor dyr har græsset i 
umindelige tider. Vokshattene er 
derfor indikatorer for en god natur-
tilstand. Vokshatte kan ikke dyrkes, 
og deres levevis er endnu uopklaret, 
men meget tyder på, at de lever i 
symbiose med urter.
Mange arter kan kendes på deres 
særlige kombination af lugt, farve, 
form og overflade. Nogle rødmer el-

ler sortner ved berøring, nogle lugter 
af svømmehal, og deres overflader 
kan være tørre, klæbrige eller deci-
deret slimede. I tørt vejr må man 
ty til kysseprøven, hvor fugtede 
læber kan afsløre, om vokshatten er 
klæbrig.
Ruslæder-vokshat har den mest 
vidunderlige duft, en duft man 
i dag kan møde i byrummet i 
form af parfumen Molecule 01. 
Producenten lovpriser duften for en 
antydning af behagelige og fløjls-
bløde trænoter. Det er ikke helt 
skævt, men den er altså planket fra 
en vokshat.

Rosenrød vokshat

FOTO: JENS H. PETERSEN

LAYOUT: ANETTE RIEMANN KORREKTUR: FLEMMING GERTZ

Ideer # 12  20. marts 2015  5Weekendavisen

Af TOBIAS WANG
Zoofysiologi
Aarhus Universitet
HENRIK LAURIDSEN & KASPER HANSEN
Institut for Klinisk Medicin 
Aarhus Universitet

I diskussioner om kausalitet spørger 
man ofte retorisk, om »ægget kom før 
hønen?« Dermed påpeger spørgeren 
den indbyggede modsætning, at hønen 

lægger ægget, men at hønen jo også klækkes 
fra ægget, og efterlader således den tilspurgte 
person i en både ulykkelig og frustrerende 
situation.

Heldigvis, kære læser, kan naturvidenska-
ben hjælpe – akkurat som det er tilfældet 
i mange andre af livets genvordigheder. 
Spørgsmålet er nemlig ganske hurtigt opkla-
ret, idet dyr har lagt æg i mange hundrede 
millioner år, inden fuglene overhovedet 
opstod. 

Ægget kom altså før hønen, idet fuglene 
opstod fra en gruppe af æglæggende krybdyr. 
Historien om æggets evolutionære udvikling 
er ikke desto mindre interessant, fordi netop 
ægget var én af de helt vigtige tilpasninger, 
der tillod, at hvirveldyrene kunne indtage 
landjorden.

I løbet af kultiden for omkring 320 millioner 
år siden var padderne med deres veludviklede 
lunger i stand til at bevæge sig rundt på den 
varme og fugtige landjord. Her kunne de 
jage og undgå rovdyr i vandet som hajer og 
andre glubske fisk, men paddernes reproduk-
tion var stadig afhængig af vand. Parringen 
foregik således i vand, hvor hannen om-
favner hunnen i den såkaldte »amplexus-
stilling«, hvorved hannen kunne befrugte 
de mange æg, som gydes af hunnen under 
omklamringen.

Æggene, som typisk er omgivet af en gelé, 
blev så liggende på lavt vand, indtil haletud-
serne klækkede og udviklede sig i vandet. 
Haletudserne undergår en ganske forunderlig 
forandring fra en nærmest fiskelignende eksi-
stens med hale og gæller til den voksne padde 
med fire ben og lunger. 

Den primære grund til, at paddernes æg 
– det gælder også i dag – må både lægges og 
klækkes i vand, er, at paddernes æg mang-
ler hinder, der kan forhindre eller nedsætte 
vandtabet. Æggene udtørrer altså hurtigt i 
luft. Denne afhængighed af vand ændredes 
imidlertid med evolutionen af fosterhinderne.

De tre fosterhinder har fået de smukke 
navne allantois, amnion og chorion. Amnion 
– den hinde, der omslutter fosteret nærmest 

som et akvarium – har sågar givet ophav til, 
at alle krybdyr, fugle og pattedyr kaldes for 
amnioter. Hinderne er lig med de irriterende 
membraner, der er så svære at fjerne under 
æggeskallen, når man nyder et hårdkogt æg. 

Selvom udviklingen af det amniote æg var 
nødvendig for erobringen af landjorden, lader 
det nu til, at de tidligste amnioter levede en 
amfibisk tilværelse, som vi kender det fra 
nutidens padder – altså at de kan leve både på 
land og i vand. Den umiddelbare evolutio-
nære fordel ved udviklingen af fosterhinderne 
var således, at æggene nu kunne indeholde en 
større blomme, hvorved fosterets energide-
pot kunne udvides betragteligt. Først senere 
udnyttede amnioterne, at hinderne også 
beskyttede mod udtørring.

De tidligste amnioter, altså de første 
krybdyr, lignede nutidens firben. De lagde 
sikkert læderagtige æg, som vi kender dem fra 
mange af nutidens krybdyr, og først senere 
udvikledes den hårde æggeskal, som vi kender 
fra hønseæggene. Også nutidens krokodiller 
har hårde æggeskaller, og det samme menes at 
have været tilfældet for dinosaurerne.

DE firbenlignende amnioter opdeltes tidligt i 
to grupper, hvor den ene udviklede sig til pat-
tedyrene, herunder os selv, mens den anden 

gruppe, sauropoderne, er de nulevende fugle 
og alle krybdyrene. 

Også de tidlige pattedyr lagde med stor sik-
kerhed æg på samme måde, som vi kender det 
fra de nulevende næbdyr og myrepindsvin fra 
Australien, der tilhører en primitiv gruppe af 
kloakdyr, der på mange andre måder adskiller 
sig fra resten af pattedyrene. Ellers er pattedyr 
jo karakteriserede ved, at de føder levende 
unger. 

Hos pattedyrene kunne man derfor 
forestille sig, at fosterhinderne ikke spiller så 
væsentlig en rolle, da fosteret jo ligger beskyt-
tet i livmoderen. Men netop da fosteret ligger 
inde i moderen, er det ekstremt vigtigt med 
en stadig og tilstrækkelig overførsel af ilt og 
næringsstoffer. 

Både ilten og næringsstofferne overføres 
fra moderkagen, som er rigt forsynet med 
blodkar fra fosteret gennem navlestrengen. 
Og i tråd med, at chorion og allantois også er 
rigt forsynet med blodkar og varetager gasud-
vekslingen hos krybdyr og i fugleæggene, er 
det jo smukt, at allantois netop bliver en del 
af navlestrengen, i forbindelse med at fosteret 
anlægges hos pattedyrene.

Så selv om vi mennesker ikke lægger æg, er 
vi dog dybest set bygget over samme læst som 
et krybdyr.

Evolution. I anledning af påsken må det være på sin plads at fortælle om æggets oprindelse, og om hvordan fosterhinderne var med til 
at skabe liv på landjorden.

CT-scanning, som viser, hvordan en lille ny pythonslange ligger sammenrullet inde i ægget, inden den klækker ved at bryde igennem den læderagtige æggeskal. FOTO: TOBIAS WANG

Af LARS SKIPPER
Zoolog

MYMAR pulchellum er en lillebitte 
snyltehveps med en kropslængde 
på godt en millimeter. Den har 
ikke noget dansk navn – hvilket er 
helt typisk for de 3-4.000 kendte 
danske arter af snyltehvepse. Skulle 
arten have et dansk navn, ville et 
oplagt bud være påfuglehveps, da 
de bizarre vinger leder tanken hen 
på påfuglefjer. Den lille hveps blev 
fanget i BioWide-fladen Breddal i 
Sydvestjylland.

Skønt en millimeter ikke lyder af 

meget, er den dog en ren kæmpe i 
forhold til nogle af de beslægtede 
arter i troperne. De mindste arter er 
blot 0,15 millimeter lange – mindre 
end et punktum i denne tekst – og 
de er ikke blot de mindste hvepse, 
man kender til, men også de mindste 
insekter. Denne størrelse nærmer 
sig den nedre mulige grænse for så 
komplekst et dyr. Det kræver en vis 
mængde celler, neuroner mv. at være 
et insekt.

Det er ikke alle danske snyl-
tehvepse, der er små. Familien 
Ichneumonidae, der med cirka 1.600 
danske arter er den artsrigeste familie 

af insekter, rummer store arter på 
flere centimeters længde og i flotte 
farver.

På engelsk kaldes Mymar pulchel-
lum for fairyfly – feflue. Det kan lyde 
meget romantisk, men der er ikke 
tale om den gode fe. Arten er nemlig, 
som de øvrige cirka 35 danske arter 
i familien Mymaridae, ægparasitter 
– eller rettere parasitoider. Forskellen 
er, at sidstnævnte dræber deres ofre. 
Vi ved ikke, hvem Mymar parasite-
rer, men cikader er et godt bud.

Man skulle måske ikke tro, at 
insekter med så tynde vinger kunne 
flyve, men det kan de. Og ikke nok 

med det – de er også kendt 
for at kunne svømme under 
vand og bruge vingerne som årer!

Til trods for, eller måske nærmere 
på grund af, den lille størrelse har 
familien formået at kolonisere det 
meste af verden – fra nord til syd, 
øst til vest – og fra under vandover-
fladen til højt oppe i luften, hvor 
den ringe størrelse bevirker, at de let 
bliver spredt med vinden.

Selvom snyltehvepsene rummer 
flere tusinde danske arter – mange 
med en meget spændende biologi – 
er der så godt som ingen i Danmark, 
der beskæftiger sig med dem.

        Ugens usædvanlige art: »Påfuglehveps«

KOBBERSTIK: JOHN CURTIS/1834

UGENS USÆDVANLIGE ART »Påfuglehveps«

Ægget kom før hønen

LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: FLEMMING GERTZ
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Af HANS HENRIK BRUUN
Botaniker, BioWide-projektet

DE fleste mennesker kender lugten af 
mynte og forbinder den med noget godt. Men 
forestil Dem aldrig at få andet at spise end 
råkost med smag af tandpasta. Netop det er 
livets indhold for »myntesnudebillen« Apion 
vicinum. Den lever ikke af andet end mynte, 
endda kun af arten vand-mynte, som er en 
almindelig vild dansk plante i Danmark, der 
findes på fugtige voksesteder.

Mens snudebillen er larve, bor den inde i 
en lille ægformet opsvulmning i skudspidsen 
af vand-mynte – en galle, som ses på fotoet. 
Trygt afsondret i sin lille »tyggegummiboble«, 

æder larven af planten indefra. På et tidspunkt 
forpupper larven sig og kommer til sidst ud 
som en voksen snudebille, som skal parre sig 
og – hvis den er en hun – lægge æg på nye 
mynteplanter.

Arten er sjælden i Danmark – hvorfor vides 
ikke, når nu dens eneste værtsplante er ganske 
almindelig. Vi fandt den i BioWide-fladen i 
Kaldred-kæret ved Saltbæk Vig. På billedet er 
gallen skåret op, så man kan se den lille larve, 
komplet med øjne, ben, vinger og en lang bil-
lesnude inde under larvehuden.

Det, som får mynte til at lugte så kraftigt, 
er stoffer af gruppen monoterpener – især 
menthofuran, som kemisk er tæt på ment-
hol. Beslægtede planter som timian, salvie, 

oregano og sar har andre aromatiske monoter-
pener, som hver især giver disse planter deres 
specielle duft.

Myntens indholdstoffer er lidt særlige 
derved, at de aktiverer kuldefølenerverne 
i vores slimhinder og giver den velkendte 
Vicks Blue-effekt. Det giver også et hint om, 
hvad vand-mynte og dens slægtninge skal 
med disse kemiske stoffer, nemlig beskyttelse 
mod at blive spist. Dette forsvar virker også 
udmærket mod kaniner og mosegrise, som 
helst undgår at sætte tænderne i myntebla-
dene. Derved er der blevet en tom niche – en 
ressource man kan have helt for sig selv. Det 
er det »myntesnudebillen« har udnyttet – nu 
æder den aldrig andet.

UGENS USÆDVANLIGE ART : Myntesnudebille
FOTO: HANS HENRIK BRUUN

Af CHRISTOFFER MUUSMANN
Experimentarium Research

Mange forestiller sig nok regnsko-
ven i Amazonas som natur, der 
i tusindvis af år uforandret har 
skabt stabile livsbetingelser for et 

væld af planter og dyr. Først ganske sent sneg 
grupper af mennesker sig derind og levede på 
bedste jæger-samlervis i pagt med naturen. 

Men alt tyder på, at den historie skal skrives 
om. Antropologer, arkæologer og biologer 
har i de seneste årtier fundet tegn på store, 
komplekse civilisationer, der har levet dybt 
inde i Amazonas. Civilisationer, der eksiste-
rede i hundredvis af år. De mange mennesker 
har ikke levet i en paradisisk balance med 
naturen, men har i stedet påvirket og omfor-
met regnskoven markant.

»Der har levet mennesker i Amazonas i i 
hvert fald 10.000 år. Og selvom de langtfra 
har været overalt hele tiden, så vil det nok 
være svært at udpege steder, som er helt ube-

rørte af mennesker. Det har naturligvis haft 
konsekvenser for dyre- og planteliv,« fortæller 
professor Jens-Christian Svenning fra Institut 
for Bioscience på Aarhus Universitet.

En af dem, der har været med til at rykke 
ved opfattelsen af Amazonas som jomfruelig 
natur, er den farverige amerikanske profes-
sor i antropologi Michael Heckenberger fra 
University of Florida.

Gennem fund og kortlægninger i forbindel-
se med adskillige udgravninger fra 1990erne 
og fremefter har han argumenteret for, at 
i århundreder, inden europæerne kom til 
Sydamerika, var Amazonas-regnskoven hjem-
sted for civilisationer, der ikke stod tilbage for, 
hvad man kunne opleve i Europa på samme 
tid. Særligt ét folk har haft hans interesse, 
nemlig den såkaldte Xingukultur, der også i 
dag lever i store dele af brasiliansk Amazonas 
langs floden, de er opkaldt efter. 

Xinguerne byggede byer, der var anlagt 
omkring centrale torve og forbundet af et 
mylder af veje (efter sigende mere end 50 

meter brede, hvor der skulle være særlig god 
plads) og velkonstruerede broer. I de største af 
disse junglebyer skulle der have levet mindst 
50.000 mennesker. De mange mennesker 
skulle blandt andet have levet af landbrug, 
hvilket der ifølge den amerikanske antropolog 
er flere indikationer på i den fortidige omdan-
nelse af store skov- og vådområder i nærheden.

NETOP det faktum, at der er blevet dyrket 
afgrøder, viser sig i den såkaldte terra preta 
eller sorte jord, der er dukket op mange steder 
dybt inde i regnskoven. Tidligere mente 
man, at den særdeles frugtbare jordtype var 
opstået gennem nedfald fra vulkanudbrud, 
men nyere forskning viser, at den er frembragt 
ved at blande trækul, pulveriserede knogler 
og gødning sammen med den næringsfat-
tige amazonjord. Det gav nogle ganske solide 
muligheder for at dyrke eksempelvis maniok 
og kartofler i stor skala.

»Der er ingen tvivl om, at terra preta er 
kulturbetinget. Man kan måske forestille 

sig, at det har været som med mayaerne i 
Mellemamerika, hvor de omkring deres jung-
lebyer har ryddet masser af skov for at kunne 
dyrke jorden,« siger Jens-Christian Svenning. 

Da spanierne dukkede op efter 1492, var det 
dog starten på enden for Xinguernes højkultur. 
Mæslinger og andre dødelige epidemier, som 
conquistadorerne tog med fra Europa, nåede 
også frem dybt inde i regnskoven. Og sygdom-
mene ramte de indfødte hårdt. Resultatet 
blev en enorm befolkningsnedgang, og snart 
groede ivrige gevækster ind over de mange byer 
og marker. Xingukulturen forsvandt i både 
erindringen og den virkelige verden. De stam-
mer, vi ser i Amazonas i dag, er ifølge Michael 
Heckenberger de triste efterladenskaber efter 
langt mere avancerede og omfangsrige kulturer.

Også andre beviser understøtter den omdis-
kuterede tanke, at Amazonas har været præget 
af langt mere menneskelig aktivitet end hidtil 
troet. Blandt andet viser det sig, at når man i 
dag rydder den uspolerede regnskov, dukker 
der mange steder de såkaldte geoglyffer op. 

Samspil. Man kan ikke tale om før-industrielle, uberørte regnskove, konkluderer antropologer. Menneskene har påvirket de tropiske skove 
i århundreder. I både Amazonas og Afrikas tropiske jungleskove.

Den befolkede regnskov

De afrikanske regnskove har også været foranderlige gennem tiderne og er ikke blot et stykke uberørt paradis. Her er vi i den tropiske regnskov i Uganda, hvor gorillaen lever. FOTO: AGE/SCANPIX
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Halløj i  
klostret

Erik Strid 
Pastor emeritus og gammel 
Assisi-rejsende 
Christiansvej 3 
5700 Svendborg

Annette K. Nielsen formid-
ler godt og informativt om 
skandalen i nonneklosteret 
Sant’Ambrogio i Rom tilbage 
midt i 1800-tallet – på bag-
grund af Hubert Wolfs bog, 
udkommet i Oxford i år (for 
to år siden i Tyskland).

Læsningen foregår lige ud 
ad landevejen, lige indtil det 
bliver som at brække et ben i 
et meterdybt hul: Det går så 
gruelig galt i klosteret, skriver 
Annette K. Nielsen, fordi 
det er et »franciskanerkloster 
af tredje grad ... helt lukket 
af for omverdenen ... og alle 
nonner havde egen celle«. 
Hjælp! Der er absolut ikke 
noget, der hedder »franciska-
nerkloster af tredje grad«. I 
virkeligheden næppe engang 
»franciskanerkloster«.

Frans af Assisi stiftede i 
begyndelsen af 1200-tallet 
sin 1. orden. For mænd. Det 
var primært et fællesskab 
af vandreprædikanter, som 
levede meget »i verden«, men 
boede sammen i huse eller 
»konventer« efter en tillempet 
udgave af den eksisterende 
benediktinerregel. Efter få 
år kom der en 2. orden til, 
klarisserne, stiftet af Klara 
af Assisi, men – som det var 
nødvendigt i 1200-tallet – i 
form af en lukket orden, hvor 
søstrene ikke kom uden for 
murene. Men atter efter få år 
stiftede Frans en 3. orden: for 
mænd og kvinder, der lod sig 
inspirere af hans bevægelse, 
men ikke kunne eller ville 
forlade deres liv »i verden«, 
altså en »sekulær orden«.

Efter nogle århundreder 
var det imidlerid ikke nok: 
Kvinder, der ønskede at leve 
et regulært ordensliv, men 
med en opgave »uden for 

murene« sluttede sig sammen 
i bevægelser, ofte med en en-
gageret leder i spidsen. I den 
ret centralstyrede katolske 
kirke måtte de knyttes til det 
eksisterende ordenssystem, 
her kunne klarisser-ordenen 
bruges, den var og blev en 
lukket orden. Altså hægtede 
man de nye ordener, eller 
rettere »kongregationer«, på 
den tredje orden – den »regel-
bundne« tredje orden (Third 
Order Regular, forkortet: 
TOR). Dvs. et dagligt fæl-
lesliv i huse eller konventer, 
men med en konkret opgave, 
oftest af diakonal eller under-
visningsmæssig art, enten ude 
i byen eller i eget hus. Ikke 
mindst i 1800-tallet voksede 
denne bevægelse over hele 
verden. Fuldstændig på linje 
med Frelsens Hær og Kirkens 
Korshær.

Nonnerne i Sant’Ambrogio 
passer dårligt ind i det bil-
lede. Men de hægtede sig 
alligevel på i form af endnu 
en knopskydning. Lige fra 
begyndelsen havde den 
franciskanske bevægelse ap-
pelleret til alle sociale lag, især 
kongelige og højadelige, som 
så gik ind i en af de tre orde-
ner. Hvis en dynamisk dame 
ville lave sit eget kloster med 
velhavende nonner og leve i 
det efter sit eget hoved, var 
det absolut muligt at skabe 
et franciskanerindekloster, 
hægte det på den vidtfavnen-
de 3. orden og så bare gøre 
klosteret lige så lukket som 
et klarisserkloster, men uden 
besværet med ordensledelsens 
kontrol.

Så hvis vi møder en francis-
kansk 3. ordens-søster, og det 
gør vi tit i Italien (brun dragt 

og sort hætte samt hvidt 
overstykke og hvid snor om 
livet), så er det nok en from 
og gemytlig kone på vej til sit 
arbejde ude i byen.

Teutoburger 
Wald 

Henning Galmar 
Cand.mag. 
H.C. Andersensvej 405 
9800  Hjørring

En fejl bliver ikke rigtig ved 
at blive gentaget. I det referat, 
cand.mag. Anders Lundt 
Hansen giver i Ideer den 1. 
april af nogle nye, spændende 
undersøgelser af oprindelsen 
til de romerske betegnelser for 
de germanske folkeslag, bliver 
det endnu en gang anført, at 
det store nederlag, som den 
romerske general Varus led til 
germanerne år 9 evt., fandt 
sted ved Teutoburger Wald.

Alle facts, herunder bety-
delige fund, der er gjort siden 
1987, peger imidlertid på, 
at slaget har fundet sted ved 
Kalkriese nær Osnabrück. 
Jeg vil henvise til en artikel 
herom i tidsskriftet SFINX 
2009/4 og den her anførte lit-
teratur. Artiklen kan i øvrigt 
læses på http://www.page-
gangster.com/p/RQolt/25/.

I artiklen nævnes også, at 
kimbrerne blev endeligt besej-
ret i år 101 fvt. i det område, 
der i dag er Sydfrankrig. Det 
er rigtigt, at teutonerne led et 
stort nederlag her ved Aquae 
Sextiae (Aix-en-Provence) i 
102 fvt., men kimbrerne blev 
først endeligt besejret året ef-
ter ved Vercellae på Posletten.

Danernes 
centralmagt

Kurt Sørensen 
Algade 32 
Nykøbing Sjælland

Endelig! I artiklen »Danernes 

oprindelse« (Ideer, 1. april) 
om Klaus Randsborgs bog 
konkluderes, at der heri sås 
alvorlig tvivl om, at Danmark 
i tiden før Harald Blåtand var 
spredt i småkongedømmer, 
som ellers er yndlingstanken 
herhjemme. Tværtimod un-
derstreges, at riget allerede før 
år 500 havde en centralmagt, 
som for eksempel gjorde 
Danmark til en stormagt i 
forhold til Karl den Stores 
Frankerrige.

Der er talrige indicier for 
nationalt fællesskab og foreta-
gender i jernalder og vikin-
getid. Den citerede Tacitus 
fremhæver gentagne gange, at 
magtens omdrejningspunkt 
i den germanske kultur var 
folkeforsamlingerne, og at de 
valgte konger havde at rette 
sig efter tings-beslutninger. 
Det samme gentog Adam 
af Bremen tusind år senere. 
Kongen var at regne som 
en slags statsminister med 
udøvende magt – på tingets 
betingelser.

Der er al mulig grund 
til at repetere, hvad tidlige 
danske historikere som Saxo 
og Aggesen berettede om 
rigernes nationale ting. I 
Danmark var Isøre ting fælles 
for de enkelte landsdele og 
overordnet landstingene. Hos 
Saxo læses, at tinget her var 
»Rigets højeste myndighed«. 
Den tidligste omtale var fra 
cirka år 500. Tilsvarende 
ting i Sverige og Norge føres 
tilbage til 300-tallet.

Der kan også være grund 
til at repetere, hvad Snorri 
Sturluson (og P.F. Suhm) 
skrev om de nordiske folks 
ældste oprindelse. Hvad 
romerne kaldte germanere, 
var et gammelt kulturfolk 
fra Kaukasus (aserne), som 
i folkevandringstiden slog 
sig ned i Nordtyskland og 

Skandinavien og her grund-
lagde riger med hjemlandets 
kultur, love og sprog samt 
hele den ’demokratiske’ 
tingtradition. Det bekræftes 
af blandt andet arkæologi-
ske fund fra den tid i såvel 
Kaukasus som Skandinavien, 
som så at sige er identiske.

Tingets myndighed blev 
først slået i stykker med 
Knud den Helliges og 
Valdemarernes bestræbelser 
på at etablere en centralmagt 
baseret på kongens person og 
egenrådighed, hvorved det 
hidtidige samlende centrale 
demokrati helt blev sat ud af 
spillet.

Klimaforsvar
Philippe Grandjean 
Professor, dr.med.

Jeppe Matzens forsvar (Ideer, 
1.april) for Weekendavisens 
klimaskeptiske artikler kunne 
ligne en aprilsnar. Hvorfor 
dog lade en af avisens faste 
skribenter interviewe dr.phil. 
Oluf Danielsen om hans 
nylige disputats, som netop 
kritiserer Weekendavisen for 
at modsige det internationale 
klimapanel?

På gentagne spørgsmål ind-
rømmer doktoranden ærligt 
og redeligt, at der selvfølgelig 
endnu ikke er sikkerhed for, 
at fossile brændstoffer er 
hovedårsagen. Men det drejer 
sig ikke kun om at finde 
huller i beviset – det kan man 
altid. Man må også tage i 
betragtning, hvad vi overho-
vedet kunne vide i dag – ud 
fra tilgængelige data – hvis nu 
den menneskeskabte CO2-
udledning rent faktisk er 
hovedproblemet, sådan som 
langt de fleste klimaforskere 
regner med.

Derfor er vi på kort sigt 
tvunget til at træffe nogle 
valg for at mindske vores 
påvirkning af klimaet, og 
disse valg kan ikke afvente 
tilvejebringelse af et uimod-
sigeligt bevis. Hvis ikke 

klimapanelets forskere og 
den nyslåede doktor kan 
overbevise Weekendavisens 
skeptikere om behovet for 
ansvarsbevidst handling, et 
det måske nødvendigt med 
inspiration på højere niveau.

Heldigvis er den socialt 
engagerede pave Francis ved 
at forfatte en rundskrivelse 
om vores ansvar for klimafor-
andringerne. Jeg kan så håbe 
på, at en religiøs appel vil 
hjælpe, hvis sund fornuft ikke 
skulle være nok.

Billedtekster
Jan E. Janssen, cand.mag. 
Griffenfeldsgade 4, 1.th.
2200 København N

Jeg har skrevet om historiske 
billeder og billedtekster i 
Weekendavisen før. Nu her 
igen om Ideer 1. april, side 
9: At Varus led nederlag i 
Teutoburger Wald er for 
længst nøjagtigt lokalise-
ret: Det var ved nutidens 
Kalkriese tæt på Osnabrück, 
at slaget foregik.

At det danske horn skulle 
være et latinsk låneord har 
jeg (som filolog) aldrig hørt 
før. Germanerne var et 
folk af kvægavlere, der ikke 
havde brug for et låneord 
til en del af en almin-
delig dyrekrop. Og hvis 
det virkelig var af latinsk 
oprindelse, ville det hedde 
et »korn«. Inskriptionen på 
Gallehushornet skal mere 
korrekt læses:  ekhlevagastiR:h
oltijaR:horna:tawiðo (R udtal-
tes nærmest som stemt s) og 
kan oversættes til: »jeg med 
de fornemme gæster (er) fra 
Holt (og) tilvirkede horn(et)«.

Varus tog godt nok sit eget 
liv, men hans hoved blev først 
hugget af, efter at de sejrende 
havde opgravet den begravede 
mand, og selve hovedet kom 
først efter en tur til Böhmen 
til hans familie i Rom (det 
må være jeres barokke bil-
ledmotiv). 

Sådan er der så meget.

Debat

Af ANE KIRSTINE BRUNBJERG
Botaniker, BioWide-projektet

I stort set alle danske hjem kan 
man finde en vindueskarm med en 
overdådigt blomstrende orkidé. De 
fine og ofte farverige blomster leder 
tankerne hen på ferie i de varme 
lande. Orkidéerne i vindueskarmen 
er ganske sikkert fremavlet i et 
gartneri og måske købt i Ikea for en 
flad tyver!

Da vi i starten af juni 2014 
nåede til BioWide-prøvefladen ved 
Tømmerby fjord i Thy, var det 
næsten som at komme til de varme 
lande. 

Midt i en lille skovsump i dyndet 
mellem tørvemosser stod et væld af 

små grønne stilke på cirka 15 centi-
meter med fine grønhvide blom-
ster. En vaskeægte dansk orkidé: 
Koralrod.

Ligesom de andre cirka 35 
arter af orkidéer, der vokser vildt 
i Danmark, er koralroden fredet. 
Den findes på omkring 20 lokalite-
ter rundt om i landet, men sam-
menlignet med de mere velkendte 
gøgeurter er den så lille og uanselig, 
at den let overses.

Artens videnskabelige navn er 
Corallorhiza trifida, hvilket direkte 
oversat betyder tredelt koralrod. 
»Koralrod« henviser til, at rødderne 
forgrener sig som en koral. Koralrod 
har faktisk ikke egentlige rødder, 
men mere noget i retning af forgre-

nede jordstængler. Jordstænglerne 
er forbundet med medlemmer af 
frynsesvampefamilien, som via 
deres hyfer transporterer næring 
til orkidéen. Næringen stammer 
formodentlig primært fra svam-
penes andet samliv, nemlig med 
nærtstående træer, eksempelvis birk, 
som leverer fotosynteseprodukter til 
frynsesvampen.

Koralroden snylter på dette 
samliv ved at stjæle frynsesvampens 
sukkerstoffer. Da der i stænglen 
hos koralrod er grønkorn, kan den 
også lave fotosyntese, og sådanne 
specielle planter har den fine beteg-
nelse partielle myko-heterotrofer. 
En anden dansk orkidé, rederod, 
mangler helt grønkorn og er altså 

helt myko-heterotrof. Den får alt sit 
sukkerstof fra en svamp, og så vidt 
vides uden modydelser.

Så næste gang, De står ved vin-

dueskarmen og drømmer Dem til 
de varme lande, så smut en tur i den 
nærmeste mose eller skovsump og 
kig efter den lille koralrod.

Ugens usædvanlige art: KoralrodFOTO: THOMAS LÆSSØE

UGENS USÆDVANLIGE ART Koralrod
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Vinget nerveløs

Af IrInA GoldberG
Bryolog (mos-ekspert)

I den mørke vintertid er der ikke meget 
grønt at se på derude i naturen. De 
fleste urter er visne, og træerne står uden 
blade. Mosserne drager dog fordel af det 

fugtige vinterhalvår uden skyggende nabo-
planter og danner levende grønne tæpper på 
træstammerne, i skovbunden og i moserne. I 
meget våde områder med kildevæld kan man 
finde særlig mange arter af mosser, også nogle 
meget sjældne.

En af dem er vinget nerveløs, Aneura ma-
xima, som vi fandt i en BioWide-prøveflade 
i et næsten ufremkommeligt pilekrat med 
kildevæld ved Jenskær nær Silkeborg.

Den hører til en gruppe mosser med meget 
specielt udseende. I modsætning til andre 
planter har de hverken stængel eller blade, 
men består udelukkende af et fladt grønt løv. 
Genetiske undersøgelser viser, at disse planter 
ikke har meget med de ægte mosser at gøre. 
De hører til levermosserne, som er en særskilt 
udviklingsgren fra de første landplanter.

Vinget nerveløs har hun- og hanplanter hver 
for sig, og spredningen sker ved hjælp af sporer, 
som dannes i sporehuse, som er langstilkede. 
Sporehuse er dog ikke observeret i Danmark, så 
man ved ikke, hvordan arten spreder sig fra sted 
til sted.

Alle arterne i nerveløsfamilien lever i en 
usædvanlig symbiose. Inde i deres løv vokser 
hyfetråde af basidiesvampe, som er af samme 
type som hos orkideerne.

Vinget nerveløs blev for første gang erkendt 
i Danmark i år 2000. Ved en senere gennem-
gang af herbariet på Statens Naturhistoriske 
Museum har man konstateret, at det ældste 
fund var blevet gjort allerede i 1963, dog i første 
omgang ikke identificeret korrekt. Dengang 
tænkte ingen nemlig på, at Aneura maxima – en 
sydøstasiatisk art, som var beskrevet fra Java i 
slutningen af 1800-tallet – kunne forekomme i 
et europæisk land.

Vores BioWide-fund er det femte i Danmark, 
og arten er også opdaget andre steder i 
Skandinavien, Belgien og Nordamerika.

Men er det virkelig den samme art, der fore-
kommer så spredt på kloden? Det må fremti-
dige genetiske undersøgelser belyse.

Foto: Hans Øllgaard

VIngEt nErVElØs 

som han sagde, »til frelse for enhver, som tror, 
både for jøde, først, og for græker.«

Men hvad ligger der i dette »jøde først«? 
Mente Paulus, at jøderne i en eller anden 
forstand alligevel stod Guds hjerte nærmest, 
som hans første kærlighed?

HEr nærmer vi os en tvetydighed i Paulus’ 
tænkning. At diskutere den kan måske 
forekomme som eksegetisk pindehuggeri, 
men det har blandt andet vidtrækkende 
konsekvenser for, hvordan en jødisk-kristen 
religionsdialog i dag skal begynde. Nogle 
forstår i så henseende Paulus som erstat-
ningsteolog. Det vil sige, at han mente, at 
de Kristustroende som multietnisk gruppe 
havde erstattet jødernes rolle som Guds folk. 
Hvis dette er tilfældet, kan Paulus siges at 
repræsentere netop den forståelse, som siden 
blev den almindelige i kristendommen.

En anden fortolkning kommer i disse 
år fra fortalerne for det såkaldt radikale 
Paulusperspektiv. Ifølge dem var Paulus 
to-pagtsteolog: Der er to veje til Gud, én for 
jøder uden Kristustro og én for ikke-jøder 
med Kristustro. Kristustroens fremkomst 

betød således ikke, at Gud havde forkastet 
jøderne og toraen, men blot at Kristus nu 
havde åbnet en ny adgang til Gud for alle 
dem, der ikke er jøder.

Begge fortolkninger kan finde hjemmel 
hos Paulus. Men her må vi netop huske, at 
Paulus’ breve ikke var abstrakte traktater, 
men lejlighedsskrifter, hvis konkrete formål 
det først og fremmest var at konfliktmægle 
per korrespondance. Her farvedes hans syns-
punkt af situationen. I Galatien skrev Paulus 
imod jødisk orienterede Kristustroende, der 
krævede omskærelse af alle Kristustroende, 
hvorfor han nedtonede betydningen af jødisk 
identitet. Her kan hans argumentation 
således forekomme erstatningsteologisk. 
I rom syntes problemet derimod at gå 
den anden vej. Her var det de ikke-jødiske 
Kristustroende, der triumferede erstatnings-
teologisk over jøderne – hvorfor Paulus her 
betonede den jødiske histories betydning 
med sit »jøde først«. 

Paulus appellerede i romerbrevet til, at 
jøder og ikke-jøder i Kristusbevægelsen skulle 
acceptere hinanden; og hans hovedargument 
var det føromtalte »alle«. Kristusbevægelsen 

var for Paulus et guddommeligt multietnisk 
eksperiment, hvor jøder og ikke-jøder stod 
lige. Stoikerne havde en lignende kosmopoli-
tanisme, men mest som idé. Utopisten Paulus 
forsøgte at realisere ideen. At Paulus satte et 
nyt skel, nemlig mellem Kristustroende og 
ikke-troende, siger sig selv. Som antropolo-
gen Fredrik Barth har lært os: Et fællesskab 
defineres ved, at det har en grænse.

Det lykkedes i øvrigt for Paulus at komme 
til rom – men under ganske andre omstæn-
digheder, end han havde håbet. I løbet af 
60erne e.Kr. blev han ført som fange til im-
periets hovedstad og henrettet der. Han nåe-
de derfor næppe Spanien, men havde allerede 
sat sit afgørende aftryk på verdenshistorien. 
Uden Paulus var Kristusbevægelsen sikkert 
forblevet en jødisk sekt, måske glemt eller 
uddød den dag i dag. Men hvis filosofihisto-
rien er en lang række af fodnoter til Platon, er 
teologihistorien det til romerbrevet. Netop 
derfor er det vigtigt, at vi studerer kilden selv.

Kasper Bro Larsen & Troels Engberg-Pedersen 
(red.): Paulusevangeliet. Nye perspektiver på 
Romerbrevet. Anis 2015

belt så meget eller tre gange så meget som en 
menig håndværker, handlende eller bonde, der 
styres af sine materielle begær og ikke besidder 
de samme menneskelige kvaliteter.

Hele Platons statsordning byggede på en 
overbevisning om, at helheden er vigtigere end 
delen, og at staten som en helhed har et eget 
værd og et eget formål, der står over borger-
nes private interesser. I det moderne liberale 
demokrati opfattes staten som et nødvendigt 
magtapparat, der eksisterer for borgernes skyld. 
Platon mente, at bystaten (polis) ikke blot var 
en helhed, men også en enhed. Alle bør føle 
det samme, være glade for det samme, bedrøves 
over det samme; kun ved en sådan harmoni 
kan statens enhed opnås, mente Platon.

I dag går vi tværtimod ind for pluralisme 
og værdirelativisme med respekt for men-
neskerettighederne som eneste begrænsning. 
Hvert menneske må tro og tænke, hvad det vil. 
Borgerne har forskellige idealer, forskellige reli-
gioner, forskellige interesser, forskellige livsmål. 

Statens opgave er ikke at være en enhed, men at 
beskytte mangfoldigheden.   
Vi står over for grundholdninger, hvor Platon 
tænkte omvendt af den herskende ideologi 
i Vesten i det 21. århundrede. Men netop 
fordi Platon for snart 2500 år siden så klart og 
dybsindigt formulerede de omvendte værdier 
af dem, der er fremherskende i den vestlige 
verden, er hans statstanker stadigvæk aktuelle, 
især i forbindelse med den kritik af det liberale 
demokrati, som høres med stedse større styrke.

Det er ikke tilfældigt, at Platon indgår i 
den moderne republikanismes kongerække af 
politiske filosoffer. Sammen med Machiavelli 
er Platon den mest kontroversielle tænker i den 
politiske filosofis historie. Lige siden Oldtiden 
har de fleste politiske tænkere været inspireret af 
Platon, men meget få har villet vedgå arven fra 
Platon. Man har tværtimod beskyldt sine mod-
standere for at være platonister. Marxisterne har 
beskyldt de liberalistiske kapitalister for at være 
inficeret med en ideologi, der gik tilbage til 

Platon. Liberalisterne har til gengæld beskyldt 
marxisterne for at være elever af Platon, dels 
når de ville opløse familien og ejendomsret-
ten og indføre fællesskab og fælleseje på tværs 
af familien, som Platon gør det for vogternes 
vedkommende, dels når de ville gennemtvinge 
deres ideer ved at indføre et totalitært regime, 
som man kan finde paralleller til hos Platon, 
specielt i dialogen Lovene.

Kritikken af Platon som totalitær tænker 
kendes i dag bedst fra Poppers berømte værk. 
Omvendt har Leo Strauss og nogle af de 
moderne republikanister fremhævet arven fra 
Platon som fundamentet for deres egne tanker 
om stat og samfund. Der burde engang skrives 
en bog om Vestens politiske filosofi ud fra det 
grundsyn, at politiske filosoffer enten har søgt 
at skildre deres modstandere som platonikere, 
eller også selv har bygget på Platon som en 
autoritet. Titlen på dette værk burde være:  
Den politiske filosofis historie: Platon som trumf 
eller sorteper.

Platon ses både som den, der har bidraget til ekstremisme, og som den der kan redde den moderne verden fra sin relativisme. Foto: sCanPIX
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Af LArs skipper
Zoolog

KloKKe-ensian er en plante med store, 
klokkeformede, himmelblå blomster. Den 
er sjælden i Danmark og forekommer kun i 
jyske hedemoser, ofte sammen med klokke-
lyng, pors og benbræk. Bag sit attraktive ydre 
vidner blomsten om en særpræget historie. 
nederst på blomsterne kan man af og til 
se nogle små kridhvide prikker. Det er æg 
af ensianblåfugl – en dagsommerfugl, hvis 
vinger ligesom værtsplanten er klart blå.

ensianblåfugl, som har været i stor 
tilbagegang, lever kun i Jylland, især langs 
Vestkysten og på læsø. Vi har fundet den i 
en hedemose i BioWide-fladen ejstrup Mose 
i Hoverdal Plantage i Vestjylland. Hvor der 
lever ensianblåfugl, lever der også myrer. 
normalt er myrer enhver sommerfuglelar-
ves fjender, men ensianblåfuglen har vendt 
myrer af slægten Myrmica til sin fordel.

straks æggene er klækket, gnaver de små 
larver sig ind i blomstens frugtknude. i et par 
uger guffer larverne løs af plantens umodne 
frø, hvorefter de lader sig falde til jorden. Der 
går sjældent lang tid, før sådan en nedfalden 
larve bliver fundet af aktive arbejdermyrer. 
larverne er i stand til at udsende stoffer, 
som vækker myrernes ’omsorgsgen’, idet de 
benytter de samme kemiske signalstoffer, 
som udskilles af myrernes egen yngel – som 
en gøgeunge, der narrer et kærsangerpar til 
at fodre sig, selvom den har vippet sangernes 
egne unger ud af reden.

Uvidende om svindelen bærer myrerne 
’deres’ bortløbne unger hjem til det under-
jordiske bo. Her æder sommerfuglelarverne 
løs af myrernes æg og larver. Myrerne sætter 
så megen lid til deres lugtesans, at sommer-
fuglelarven kan æde uforstyrret. inden længe 
er der kun sommerfuglelarver tilbage, og 
myrerne bruger nu al deres energi på at pleje 
disse. efter overvintring forpupper larverne 
sig nede i myreboet. i midten af juli forlader 
den nyklækkede sommerfugl myreboet, klar 
til at fuldende cirklen.

en tilsvarende tilpasning ses hos sortplet-
tet blåfugl, der efter voldsom tilbagegang 
nu kun findes på Høvblege på Møn, hvor 
BioWide også har en prøveflade.

Ensianblåfugl

Foto: LARS SKIPPER

patienter med diabetes i al almindelighed. Jeg 
mener derfor, at de praktiserende læger med 
fordel kan flytte fokus fra patienternes vægt 
til kost og motion, som i sig selv mindsker 
forekomsten af hjertekarsygdom uafhængigt 
af vægttab.«

Rasmus Køster-Rasmussens resultater 
peger også i samme retning som rapporten 
Skal overvægtige voksne tabe sig? fra Vidensråd 
for forebyggelse i 2013. i den måtte forskerne 
konkludere, at raske overvægtige med en 
BMi op til 30 ikke vandt noget ved at tabe 
sig. Konklusionerne var i høj grad baseret på 
Harringtons metaanalyse, som tyder på, at 
vægttab ligefrem øger risikoen for tidlig død 
hos raske overvægtige. Den eneste gruppe, 
der havde fordel af at tabe sig, var dem med 
en BMi over 25-27, der samtidig led af fed-
merelaterede sygdomme.

et af de store problemer inden for forskning 
i vægt og sundhedseffekter er, at det er svært 
at få lange dataserier, fordi mennesker kun 
meget sjældent er i stand til at holde et vægt-
tab over flere år. Det er altså hos meget få 
individer, at effekten af et varigt vægttab over 
eksempelvis 30 år ville kunne undersøges.

»Kroppen vil til enhver tid forsvare den 
vægt, den én gang er nået op på. Derfor vil 
langt, langt de fleste mennesker, der går på 
slankekur, tage de tabte kilo på igen i løbet 
af måneder eller år, og derfor har vi meget 
svært ved at måle langtidseffekten af vægttab. 
samtidig beskæftiger interventionsstudier 
sig typisk med det tidsrum, hvor patienterne 
rent faktisk taber sig. Det med at undersøge, 
om vægttabet holder over årtier, er der stort 
set ingen, der gør. Det betyder, at vi ofte må 
tage til takke med data, der er indsamlet i 
årene under og umiddelbart efter et vægttab. 
Desuden har forsøgspersoner i de videnska-
belige undersøgelser ofte forinden været på 
adskillige slankekure, så det dyk, vi måler, 
er blot ét af mange,« siger Rasmus Køster-
Rasmussen.

Han forklarer, hvordan interventionsun-
dersøgelser, hvor man skærer ned på energi-
indtaget og eksempelvis giver nUPo-pulver 

kombineret med anden normal kost, også 
kan give et misvisende billede af det reelle 
vægttab hos forsøgspersonerne. i vægtved-
ligeholdelsesperioden kan de fleste holde 
vægten nede. Men så snart man slipper kon-
trollen med deltagerne, viser erfaringen, at de 
tager på igen. når det alligevel konkluderes, 
at deltagerne trods alt har tabt sig lidt, og at 
kuren derfor har en effekt, skyldes det ofte, at 
de deltagere, der er faldet fra på et tidspunkt, 
hvor de har tabt sig meget, tæller med i det 
samlede resultat og dermed sænker gennem-
snitsvægten i forhold til udgangspunktet.

Hvor vanvittig svært det er holde et 
vægttab gennem livet, giver det amerikan-
ske national Weight Control Registry et 
indblik i. Kohorten tæller mennesker, der har 
gennemført et stort vægttab på mere end ti 
procent af deres kropsvægt og vedligeholdt 
det i mere end et år. Gennemsnitligt har 
deltagerne i kohorten tabt 15-20 procent af 
deres vægt og vedligeholdt det i fire-fem år. 
Der er tale om højt selekterede deltagere, som 
har skullet vedligeholde et stort vægttab for 
at være med.

studiet viser, at de, som rent faktisk evner 
det, kompromisløst spiser lavkaloriekost, 
vejer sig selv flere gange om ugen, korrigerer 
enhver vægtøgning øjeblikkeligt, altid holder 
deres kaloriemaksimum – også i ferier og 
weekender og til fester – og motionerer en 
time eller mere hver dag. ikke overraskende 
peger studiet på, at den største risikofaktor 
for at tage på og dermed blive smidt ud af 
kohorten er episoder med tab af selvkontrol.

»Det siger noget om, at det kræver en 
selvdisciplin af en anden verden at opretholde 
et stort vægttab. Derfor må man anse det for 
urealistisk, at læger i almen praksis kan få 
succes med at få folk til at tabe sig.«

Man skal nu heller ikke tro, at man nød-
vendigvis kan vinde nogle år ved at smide 
et par kilo. Kohortestudier viser generelt, at 
vægttab er forbundet med risiko for tidlig 
død. Måske fordi det er naturligt – og måske 
derfor også sundere – at tage på i løbet af 
livet? Rasmus Køster-Rasmussen har med 

baggrund i sit materiale netop beskrevet, 
hvordan sunde, voksne mennesker tager 
gradvis på til og med 60-års alderen, hvoref-
ter kurven stagnerer og begynder at gå den 
anden vej. og det uafhængigt af kost og 
motionsvaner. selvom det før er beskrevet, 
at menneskets vægt følger en jævn bane over 
et liv, har dette dog ifølge ham selv ikke fået 
meget opmærksomhed i den videnskabelige 
litteratur.

»Det ser ud til, at det er normalt at tage på 
med alderen. Det kan måske også bidrage til 
at forklare, hvorfor det er så svært at tabe sig 
for slet ikke at tale om at holde et vægttab,« 
siger han og forklarer, at udover alder er 
vægtændringer over tid især associeret med 
uddannelse, køn og vægt. lavt uddannede 
tager altså mere på end højtuddannede, 
mænd mere end kvinder, tykke mere end 
tynde. Men hvad med rygerne? De tager vel 
mere på end gennemsnittet, hvis de kvitter 
cigaretterne?

»Det kommer an på, hvem man sam-
menligner med. Rygere vejer mindre end 
ikke-rygere, og hvis de holder op med at ryge, 
kommer de til at veje det samme som sam-
menlignelige ikke-rygere. eller formentlig det 
samme, som de ville have vejet, hvis de aldrig 
var begyndt at ryge.«

en anden påstand, som Rasmus Køster-
Rasmussen har testet validiteten af, er den 
om, at sodavand i sig selv forårsager vægtøg-
ning. Han har nærstuderet data fra en ene-
stående dansk befolkningsundersøgelse fore-
taget på 66 procent af en privatpraktiserende 
læges egne patienter i Ørum i nordjylland i 
1999 til 2008. Datasættet er unikt, fordi det 
indeholder komplette oplysninger om kost, 
insulinfølsomhed, vægt og meget mere fra en 
almindelig dansk baggrundsbefolkning.

»Vi fandt ingen sammenhæng mel-
lem indtag af sodavand og vægtudvikling. 
Vægtøgningen var generelt stor hos unge 
voksne og gradvis mindre hos midaldrende 
voksne, mens voksne over 60-65 år generelt 
tabte sig i vægt. Undersøgelsen viste, at den 
væsentligste faktor for vægtøgning gennem et 
liv er alderen.« 

EnSIAnbLåFugL

»Kroppen vil til enhver tid forsvare den vægt, den én gang er nået op 
på. Derfor vil langt, langt de fleste mennesker, der går på slankekur, 
tage de tabte kilo på igen i løbet af måneder eller år, og derfor har vi 
meget svært ved at måle langtidseffekten af vægttab.«

Foto: oLE FogH nIELSEn

kommentar. IS’ afbrænding af en jordansk pilot er et perverteret copycat-produkt af den slags action- og voldsfilm, mange af os ser. Måske er den simpelthen også en iscenesættelse af Koranens forestillinger om Helvedet.

Helvedesild
Hver gang de ønsker at komme ud derfra, 
bliver de bragt tilbage dertil, og til dem vil 
man sige: ’smag ildens straf, som i kaldte for 
en løgn!’«

Man skal her bemærke, at ildens straf 
i Koranen er en helvedesstraf, som først 
skal finde sted i efterlivet, ved Dommedag. 
en berømt hadith, dvs. en udtalelse fra 
Muhammad, slår således fast, at ildens straf 
er forbeholdt Gud og altså på ingen måde 
forvaltes af mennesker, men af Guds engle 
(74:31). Derfor giver Koranen umiddelbart 
intet belæg for muslimer om at efterligne 
denne hinsidige straf. i Koranens fortælling 
om monoteisten og urmuslimen abraham er 

det også påfaldende, at det faktisk er de vantro 
afgudsdyrkere, der forsøger at afbrænde 
abraham (21:67-69).

når jihadisterne vælger ikke at drage nogen 
konklusioner af disse kompromitterende vers, 
skyldes det naturligvis en særdeles selektiv 
læsning af Koranen. Muligvis har jihadisterne 
kategoriseret deres muslimske fange som én 
af de såkaldte hyklere, en munafiq, én der 
kun er muslim på skrømt. om hyklerne siger 
Koranen, 4:145: »Hyklerne vil være i ildens 
nederste bund, og du vil ikke finde nogen 
hjælper for dem.« Det er i øvrigt et typisk 
fundamentalistisk træk at være utålmodig 
på Dommedags komme, og at man derfor 

ønsker at fremskynde den ved at give den som 
guddommelig sanktioneret avantgarde.

afslutningsvis kunne man nu indvende, 
at jeg simpelthen overfortolker, men afbræn-
dingsstraffen er ikke ukendt i den islamiske 
historie, hvor vi fra tidlig tid kan attestere 
afbrændingsstraffen som religiøst sanktione-
ret. Det er ikke usandsynligt, at is har fundet 
inspiration i fortidens grusomhedsteater – og 
repertoiret for nye gyselige påfund er des-
værre stort. For dem, som ønsker at vide mere 
om dette ubehagelige emne, kan man læse 
Christian langes Justice, Punishment and the 
Medieval Muslim Imagination (Cambridge 
University Press, 2008).
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Af DAGMAR KAPPEL ANDERSEN
Botaniker, BioWide-projektet

DANSKERE har et ambivalent forhold til 
mosser – de er uvelkomne i græsplænen, men 
vi elsker dem i juledekorationen. Mos er i øv-
rigt ikke bare mos. Går man en tur i skoven, 
på heden, i engen eller mosen og samler lidt 
mos op, vil man sandsynligvis opdage, at der 
er andet i buketten end Plæne-kransemos, 
som er den dominerende art i de fleste gamle 
græsplæner. Faktisk findes der omtrent 650 
arter af mosser i Danmark.

Mosser bliver ikke ret høje, for de mangler 
karplanternes styrkevæv, rødder og lednings-
væv til at transportere vand og næringsstoffer 
rundt i planten. I stedet optager mosserne 
vand og næringsstoffer over hele overfladen, 
hvilket gør dem ekstremt påvirkelige over  
for ændringer i det helt nære  
miljø.

Mange mosser er tilpasset ganske specielle 
miljøforhold. Det gælder blandt andet for de 
arter, der  
findes i rigkær; en mosetype, der dannes, 
hvor grundvandet strømmer op nær overfla-
den i rigelige mængder. Grundvandet bevir-
ker, at rigkær er ret basiske og næringsfattige, 
og naturtypen rummer en stor diversitet af 
små planter med mange sjældne arter.

Blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus) 
tilhører de mere usædvanlige mosser, der er 
eksklusivt knyttet til rigkær, og forskning 
har vist, at arten kun kan klare sig i konkur-
rencen med andre planter, når der er stærk 
mangel på næring. Blank seglmos kendes på 
de stærkt krummede blade og på skudspid-
sen, der er formet som en bispestav. Desuden 
giver de mørkt violette bladfæster skudspid-
sen et stribet præg.

Vi fandt blank seglmos i BioWide-fladen 
Odderholm i Midtjylland. For få år siden var 
blank seglmos næsten ukendt i Danmark, 
men så kom den på EU’s Habitatdirektiv 
som en særlig ansvarsart. Det betød, at 
mange lærte arten at kende, og der gik sport 
i at finde den. Selvom blank seglmos kendes 
fra en snes lokaliteter, er det en sjælden mos-
art med et truet levested, og den er tilsynela-
dende helt forsvundet fra Sjælland. 

          Ugens usædvanlige: Blank seglmos
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Blank seglmos

           Debat rubrikken

DEBAT  Skriv til ideer@weekendavisen.dk

Weekendavisens skeptikere 
om behovet for ansvars-
bevidst handling« ifølge 
professor Grandjean, som 
nu sætter sin lid til paven i 
Rom. Pave Frans arbejder 
nemlig på en rundskrivelse 
om vort ansvar for klimafor-
andringerne. 

Der kan næppe være tvivl 
om, at den sympatiske pave 
vil appellere til menneske-
heden om at tage ansvar for 
Guds skaberværk.

I 2006 holdt den katolske 

kirkes Råd for Retfærdighed 
og Fred et seminar i Rom 
sammen med Ukraines am-
bassade i anledning af 20-
året for Tjernobyl-ulykken. I 
slutdokumentet fra semina-
ret udtryktes ønsket om en 
ikke-ideologisk tilgang til 
emnet atomenergi til civilt 
brug. 

Spørgsmålet er, om paven 
ved at opretholde denne 
holdning til anvendelsen 
af atomenergi vil lægge sig 
ud med den fremherskende 

mening på klimabjerget?
Paradokset i hele kontro-

versen er nemlig, at »an-
svarsbevidst handling« på 
klimabjerget ikke omfatter 
brugen af atomenergi, uagtet 
at dennes hidtidige anven-
delse har sparet atmosfæren 
for udledning af CO2 sva-
rende til USA’s kulforbrug i 
35 år. 

 
(REN ENERGI 107, 2006, 
Kort Nyt 18, 2014, kan ses på 
www.reo.dk ). 

Teutoburger 
og Waterloo
 
Gunnar Kasper Hansen 
Holmevej 112 
8270 Højbjerg

Flere læsere har i sidste 
uges udgave af Ideer gjort 
opmærksom på, at slaget  
ved Teutoburger Wald  
ikke fandt sted der, men 
at arkæologiske fund tyder 
på, at det fandt sted ved 

Kalkriese. Jeg kan så benytte 
lejligheden til at oplyse, at 
slaget ved Waterloo hel-
ler ikke fandt sted ved 
Waterloo, men ved den lille 
landsby Braine-l’Alleud tre 
kilometer syd for Waterloo, 
og jeg har ladet mig fortælle, 
at når slaget har fået sit navn 
efter Waterloo, skyldes det, 
at man dengang opkaldte 
slag efter stedet for den 
sejrende hærførers sidste nat-
telogi før slaget. 

I dette tilfælde overnattede 

hertugen af Wellington i et 
hus i Waterloo. Måske mere 
vidende læsere kan af- eller 
bekræfte denne teori?

MEN først skulle Lehman som bekendt gå 
ned, fordi myndighederne ville statuere et 
eksempel. Den handling, eller mangel på 
samme, får Eichengreens pris som finanskri-
sens absolut værste beslutning, fordi den førte 
til run på hele skyggebanksystemet, noget 
der burde være forudset, men ikke var det. 
Erkendelsen af, at run på de almindelige 
banker kunne ødelægge økonomien, havde 
ledt til indførelsen af indskudsforsikring 
og et fokus på de almindelige banker. Den 
regulering virkede godt i mange år, helt frem 
til dereguleringen af finanssektoren tog fart 
fra 1980erne. 

Finanskrisen i USA begyndte bare ikke i de 
almindelige banker, men i de såkaldte »skyg-
gebanker« som Lehman Brothers. Her tjente 
Friedman og Schwartz’ historiske analogi 
ifølge Eichengreen altså som et sæt skyklap-
per, der forhindrede de amerikanske myndig-
heder i at forudse konsekvenserne af Lehmans 
og skyggebankernes sammenbrud.

Det fik som bekendt dramatiske konsekven-
ser, og i første omgang satte myndigheder og 
centralbanker, tro mod Friedman og Schwartz, 
alle sejl til for at redde økonomien og beskæf-
tigelsen. Men snart blev det en anden historisk 
fortælling, der fik overtaget. Da det værste nu 
var undgået, begyndte beslutningstagerne i 
både USA og Europa at stramme den økono-
miske politik gennem den såkaldte »austerity«-
politik – dvs. finanspolitiske besparelser.

Og det er Eichengreens ironiske pointe. 
Netop fordi man undgik det værste – ka-
tastrofen – strammede man ikke mindst 
finanspolitikken op for tidligt og stoppede 
genopretningen, før den var ført til ende. 
Inflationsfrygten tog over i 2010-11, hvorefter 
økonomien dykkede igen.

Den langtrukne Great Recession, som bo-
gens undertitel hentyder til, var altså selvskabt 
af politikere og centralbankfolk. Eichengreen 
hudfletter både Ben Bernanke og Jean-
Claude Trichet, den daværende chef for den 
Europæiske Centralbank, samt politikerne, 
der ikke havde lært nok af historien.

En anden trist konsekvens af, at vi undgik 
det værste var, at reguleringen af finanssektoren 
endte med noget fedteri i stedet for en grund-
læggende reform som den, man fik i 1930rne. 
Eichengreen når frem til den triste men 
væsentlige konklusion, at virkelig omfattende 
reformer ville have krævet en lige så omfattende 
krise. Det kan man også lære af 1930rne, hvor 
der ikke var nogen vej uden om grundlæggen-
de reformer som New Deal, sociallovgivning og 
skrap regulering af finanssektoren.

Ingen behøver altså at være i tvivl om 
Eichengreens sympati for en keynesiansk 
finanspolitisk tankegang. Men han afvi-
ser samtidig, at USAs præsident fra 1933, 
Franklin D. Roosevelt, var den finanspolitiske 
due, som mange historikere har gjort ham til. 
Roosevelt var tilhænger af et balanceret stats-
budget, men han var også pragmatisk. I 1936 
udtalte han, at han for at bryde den »økono-
miske nedgangs onde cirkel havde accepteret 
en regerings endelige ansvar for, når alt andet 
havde fejlet, at bruge penge, når ingen andre 
havde penge at bruge.« 

Det var den kurs, præsident Obama slog 
ind på i 2009 med en finanspolitisk udvi-
delse på 787 milliarder dollars. Samtidig 
pumpede centralbanken penge ud i øko-
nomien med tre omgange af en ekspansiv 
pengepolitik, den såkaldt »quantitative 
easing«. Ifølge Eichengreen var det ikke nok, 
men alligevel gjorde Tea Party-bevægelsen 
og Republikanerne snart deres modstand 
mod statens rolle i økonomien gældende. 
Finanspolitikken blev strammet gevaldigt op, 
og opsvinget lod atter vente på sig. 

I Europa blev en række sydeuropæiske lande 
og Irland tvunget til austerity-politik af EU 
og ECB. Storbritanniens nyvalgte premi-
erminister David Cameron valgte at gøre 
det helt frivilligt, selv om der ikke var noget 
fastkurssystem, der, som euroen, tvang dem 
til det. Mens Roosevelts største fortjeneste for 
at få USA ud af depressionen var at forlade 
guldstandarden og slække pengepolitikken, 
insisterede den tysk dominerede Europæiske 
Centralbank på en relativt stram pengepo-
litik. Ifølge Eichengreen havde ECB ganske 
enkelt misforstået sin opgave. Først med 
Mario Draghi’s løfte – »whatever it takes« 
– i juli 2012 om at redde euroen, begyndte 
tingene at vende.

Prisen for den stramme økonomiske politik 
var altså, at opsvinget udeblev. I stedet blev 
nedturen forlænget som følge af en historisk 
betinget men ubegrundet inflationsfrygt. 
På samme måde som guldstandarden havde 
tvunget en række lande ud i en ødelæggende 
deflationspolitik i 1930rne, tvang euroen nu 
Sydeuropa til at stramme politikken op i et 
omfang, så Europas økonomi endte med at 
have det værre end under depressionen.

Igen var der en historisk fortælling 
til at forklare, hvorfor det gik sådan. 
Hyperinflationens spøgelse lever stadig i 
Tyskland og dermed i centralbanken, hvor der 
ikke ses med milde øjne på ekspansiv finans- 

og pengepolitik. Man så inflationsfare overalt, 
mens inflationen var på det laveste niveau i 
årtier og truede med at blive til deflation. Så 
meget for at lære af historien.

Også her er der en ironisk pointe. Spaniens 
og Irlands massive budgetunderskud var en 
følge af, at disse lande så sig nødsaget til at 
betale for finanssektorens synder. Fokus blev 
flyttet fra finanssektoren til staten som roden 
til alt ondt. 

Det fremmede ikke mulighederne for at 
samarbejde sig ud af krisen. Modviljen mod 
at lade skatteyderne betale for de sydeuropæi-
ske landes underskud gjorde det umuligt at 
finde en konstruktiv løsning på euro-krisen, 
selv om Eichengreen gør klart, at uansvarlige 
låntagere nødvendigvis kræver uansvarlige 
långivere. »Hjælpepakken« til Grækenland 
var i realiteten også hjælp til selvhjælp, idet 
både tyske og franske banker havde massive 
tilgodehavender i landet.

SELV om Hall of Mirrors er skrevet før den 
seneste akt af den europæiske tragedie om 
Grækenlands og Tysklands konfrontation, har 
bogen også et klart budskab om Europa og 
EUs fremtid. Eichengreen fritager på ingen 
måde Grækenland for ansvar, men han kriti-
serer den dominerende fortælling, der sætter 
»mådeholdne tyskere op mod ryggesløse græ-
kere og, mere generelt, sparsommelige nord-
europæere mod ødsle sydeuropæere«. Den 
gør det ikke lettere at finde en løsning, og 
forstyrrer en anden lære fra Mellemkrigstiden, 
nemlig at mangel på samarbejde gjorde krisen 
værre.

Dermed er vi fremme ved bogens afslut-
ning. Den er ikke optimistisk. Mens den 
store depression førte til mere stat, blev svaret 
på finanskrisen mindre stat. Tiden skriger 
på offentlige investeringer i infrastruktur, 
grundforskning og uddannelse. Og på en 
finansiel sektor, der tjener den reale og ikke 
den spekulative økonomi, men ikke kan finde 
ud af det selv.

Fordi myndighederne havde held til at 
afværge en gentagelse af den store depres-
sion, blev det politisk umuligt at gennem-
føre de nødvendige reformer. Det vil ifølge 
Eichengreen føre til en ny ødelæggende 
finanskrise engang i fremtiden. »Succesen 
blev fiaskoens moder«.

Barry Eichengreen, »Hall of Mirrors. The Great 
Depression, the Great Recession and the Uses – 
and Misuses – of History«. Oxford University 
Press, 2015
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