
Tang er naturens eneste kilde 
til jod i den mængde, 

mennesker og dyr har brug for, 
for at kunne fungere optimalt, 

helbredsmæssigt, psykisk, 
socialt og mentalt. 

Hvordan kan det være, 
at den smule tang der skal til 
ej for længst er blevet gængs 

på spisebordene 
i de danske hjem?  

 

Visionen  og Realiteten  



Thorkil Degn Johansson 

Det er sjældent, jeg er klædt i sort og 
hvidt. Første gang det skete var til 
realeksamen i 1975. 

 

Thorshammerkile 

Thorkil 

Thor 

Tor 

 

Hvordan kan det være vi vil trække 
ordene sammen og gøre dem 
nemmere end de er? 

 

Hvorfor går noget meget komplekst i 
glemmebogen, i stedet for at blive læst 
og taget ind? 

 

Hvorfor accepterer vi kun at bruge 10% 
af hjernens kapacitet? 



I 1968, da jeg var 10 år gammel, udkom 



Powells anprisning af 
naturligt jod fra Fucus 
tang 
Publikationen er en opsummering af 25 
års forskning på mennesker i, hvordan 
Fucustangen virker i de almindeligste 
sygdomstilfælde. 

 

Mange andre komponenter i tangen har 
betydning, men Powell gør nok ret i at 
påpege, at jodet betyder væsenligt mere 
end blot at være råvaren til at 
skjoldbruskkirtlen producerer 
tilstrækkeligt meget Thyroxin hormoner. 

 

Det uddybes i bogen, jeg kan anbefale at 
læse. Jeg har såvel oversat den til dansk, 
som udgivet den fulde publikation på 
originalsproget. Frit tilgængeligt at læse 
på de sociale medier  

 

Kan kemisk fremstillet Thyroxin give det 
samme som en velfungerende kirtel? 
Hvad med blodhjernebarierren? 



FUCUS slægten er de tangarter, der på latin alle begynder med Fucus: 
 
Fucus vesicolosus = Blæretang 
Fucus serratus = Savtang 
Fucus spiralis = Lav klørtang 
Fucus evanescense = Langfrugtet klørtang 
Fucus ceranoides = Mangehornet klørtang 
 
Når Powell skriver KELP mener han Blæretang. 
De andre Fucus arter har de samme gode egenskaber. 



Blev Powells viden annekteret af 
lægestanden internationalt? 

Hvordan kan det være, der fortsat er 
ansete professorer, der bedyrer, vi for 

alt i verden kun må få 150-200 
mikrogram jod i døgnet? 



I 1998 er jeg temmelig, helbredsmæssigt svækket. Jeg er ved at gå i hundene 
mentalt og socialt. Begyndende demens, kronisk forstoppelse, gigt, en egen form 

for autisme med mere.  

• I 1998 afholdes en 
international konference i 
Bangkok arrangeret af 
WHO og FAO. Temaet er 
en opdatering af 
minimums grænser for 
vitaminer og mineraler, 
samt især hvad den 
anbefalede mængde er at 
få. Først i 2004 er man 
helt færdig med 
publikationen. 



Eksperterne er alvorligt 
bekymret over enslydende 
rapporter om fatal 
jodmangel. 

Der er alvorligt mange lidelser, der har 
én ting til fælles:  

At leve med et konstant underskud af 
jod.  

Den mest kendte … struma … er blot 
én.  

Langt værre er fødslen af mentalt 
forstyrrede børn, lidelsen myzødem, 
(underaktiv skjoldbruskkirtel) , 
mentale forstyrrelser hos voksne m.m. 

Tabel 34 i kapitlet om jod definerer 17 
lidelser, begrundet i jodmangel. 

De danske sundhedsmyndigheder 
nøjedes med at forholde sig til struma 
og konkluderede, nordjyderne får for 
lidt jod mens københavnerne får, hvad 
de behøver. Om myzødem mente man, 
der ingen kendte, danske tilfælde var. 
Det besluttes med virkning fra år 2000 
at tilsætte kunstigt jod til saltet. 13 
mikrogram pr. gram salt. 

Det er for lidt. 



Hvorfra stammer det, at et 
voksent menneske maximalt 
bør få 150 mikrogram jod i 
døgnet? 

• Eksperterne i WHO og FAO 
påpeger 150 mikrogram jod 
er et minimum, mens de 
fleste mennesker kan gøre 
god gavn af mere end 10 
gange så meget.  

Det opretholdes stadig af 
professorerne, der sidder i det udvalg 
under Nordisk Ministerråd, der med 
mellemrum opdaterer anbefalingerne 
af vitaminer og mineraler. Dog nævner 
de nu, at gravide og ammende bør få 
lidt mere jod. Op til 240 mikrogram i 
døgnet. 



Ikke for lidt og ikke for 
meget. I Danmark får vi 
cirka hvad vi har brug for 

Illustrationen  afspejler 
Fødevarestyrelsens nuværende 
holdning baseret på den ledende 
seniorforsker ved DTU Max Hansen, 
der igen henholder sig til tal fra EFSA, 
et organ i EU. EFSAs tal er mindre 
restriktive end professorerne i Nordisk 
Ministerråd, men mere restriktive end 
WHO og FAO’s tal. 

 

Interessant at man er opmærksom på, 
der faktisk i almindelighed er ret stor 
forskel på indholdet af jod i de 
forskellige tangarter, der anvendes i 
konsum  



Hanne Kirstein: TANG en 
gave fra havet 

Hannes bog udkom i 1991. Jeg købte 
den i foråret 2004, men kom først i 
gang med at bruge tang i foråret 2006, 
i forsøg på at undgå at skulle have 
lavet en stomi. 

Hvorfor ventede jeg så længe? 

Jeg var simpelthen BANGE for at få for 
meget jod  

Uanset hvor jeg læste om det, stod 
der, PAS PÅ, 150 mikrogram jod er 
maksimum for, hvad du kan tåle … 



Hvor lidt/meget er et 
mikrogram? 

• 1 gram = 1.000 milligram 

• 1 milligram = 1.000 
mikrogram 

• 1 gram = 1.000.000 
mikrogram 

Det er nødvendigt at vide, hvad et 
mikrogram er for en størrelse, selv om 
det er nogenlunde lige så abstrakt som 
det faktum, at universet er uendeligt 
 

Jod i tang måles i mikrogram pr. 
tørret gram af tangen … 

 

Andre taler om milligram pr. kilo.  Det 
er forholdsmæssigt den samme enhed 
 



Hvad er jodindholdet i 
forskellige slags tang? 
I foråret 2007 lykkedes det mig at hente 
et vigtigt dokument ud af de 
internationale, videnskabelige databaser, 
man skal være professor for at have 
adgang til. 

På siden her står der, en gennemsnits 
japaner får op til 20.000 mikrogram jod 
pr. døgn fra det tang, de bruger i maden. 
Jeg tænkte: Hmmm… Så kan jeg vel også 
tåle det. Jeg var på den tid forelsket i 
Palmebladstang fra Californien. Spiste i 
gennemsnit 7 gram pr. dag gennem 18 
måneder. Fik på den måde omkring 7.000 
mikrogram jod pr. dag. For meget jod kan 
give hormonelle lidelser. Mine binyrer 
holdt op med at producere 
binyrebarkhormon = cortison, med det 
resultat jeg fik acne og neurodermatitis. 
Jeg er kommet mig over det, ved kun at 
bruge tang fra Fucusslægten, hvor 
jodindholdet er i området omkring 3-600 
mikrogram jod.  



Grafen er fremstillet af den amerikanske videnskabskvinde Jane 
Teas, der gennem mere end 30 år har forsket i, hvad godt tang kan 

gøre for mennesker  



Fødevaredatabanken – har vi 
målinger af næringsindholdet 
i dansk tang? 

Alle lande har en fødevare databank, 
hvor befolkningen skal kunne slå op og 
blive klog på indholdet af f.eks. Jod i 
tang. Den danske databank  er endnu 
aldrig blevet komplet med 
ernæringsprofiler på de brugte 
tangarter til mad.  Måske fordi man 
tænkte, hvorfor undersøge det, når 
der ingen er, der spiser det  

På søgeordet tang står der endnu kun 
noget om kanélstang, kringlestang, 
Agar Tang og Konbu Tang. Jod 
angivelsen for Kombu Tang er helt hen 
i skoven. 360 mikrogram jod pr. gram. 

Kombu svarer til Fingertang og 
Sukkertang. Der er 2.500 til 7.000 
mikrogram jod i pr. gram  



Det allernyeste er, vi nu endelig begynder at få tal på næringsindholdet i dansk tang. Sikkert fordi DTU 
forholder sig til, dansk tang nu rent faktisk forhandles og bruges i befolkningen. De foreløbige danske tal 

bekræftiger min egen risikoanalyse, at man bør afholde sig fra at bruge Fingertang og Sukkertang og nøjes med 
i det daglige at bruge tangarterne i Fucus slægten  



Hyperthyroidism versus 
Hypothyroidism 
Den hollandske Tangforsker Mica 
Kirkdijk gjorde mig i 2012 opmærksom 
på, Hypothyroidism er når 
skjoldbruskkirtlen svigter sine opgaver 
fordi den får for lidt jod. 
Hyperthyroidism er en overaktiv 
skjoldbruskkirtel. I dag er det kún 
Hypothyroidism, der er nævnt i WHO 
og FAO’s dokument. Jeg er bange for, 
rigtig mange har misforstået ordet til 
at tro, der generelt er fare for en 
overaktiv skjoldbruskkirtel, ved at 
overskride et jodindtag på mere end 
150-200 mikrogram. Hvorfor ellers 
præcisere det? Hvorfor frygter vi 
noget, der i realiteten knap nok 
eksisterer, mens der nærmest ingen 
opmærksomhed er på meget alvorlig 
risiko??? Der er kun meget få 
beretninger om vesterlændinge, der 
har oplevet ubehag ved at få for meget 
jod og i alle tilfælde handler det om 
produkter med Kombutang  



Opfølgning på jodsaltets 
effekt dokumenterer, der er 
en kraftig stigning i tilfælde af 
Myzødem. 

For nylig var der et indslag i TV-syd. 
Speakeren fortalte, der nu er 500.000 
tilfælde af underaktiv skjoldbruskkirtel 
i Danmark. Det er således væsenligt 
værre i dag end i 2010, hvor der blev 
fulgt op på effekten af jodberigelsen. 
En kvinde i 20’erne blev interviewet af 
TV-syd. Hun har gennemført en 3-årig 
uddannelsen, men husker ingenting af 
dét, hun har lært. Energi til at komme 
igennem hverdagen har hun knapt 
nok. Hvordan mon hun ville være som 
mor? 

Hvordan kan det være, man sygeliggør 
en tilstand, der alene er et resultat af 
en mere jodfattig kost end godt er? 

Kan medicin overhovedet kompensere 
for en underlødig kost? 



Det Biovidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet 
rådgiver befolkningen om sikker 
brug af tang i hverdagsmaden? 

I 2010 fik man af NORDEA Fonden 50 
millioner kroner til projektet Idégryden, 
bl.a med det erklærede formål at vise 
befolkningen, hvordan man kan bruge 5 
gram opblødt tang i maden dagligt. Vi 
blev alle opfordret til at tage del i det.  
Jeg kom med dette indlæg i 2011. Det 
blev slettet sammen med mit indlæg om 
tangvand i sutteflasken til spædbørn. 
Professor Morten Georg Jensen kom med 
begrundelsen:  Vi får allerede det jod, vi 
har brug for fra andre kilder. Bruger man 
tang kan man næppe undgå at komme 
over 800 mikrogram jod og i hvert 
tilfælde bør gravide og ammende afholde 
sig fra at bruge tang. Så havde man for 
øvrigt kun én opskrift med tang i. Jeg 
producerede i omegnen af 120 
veldokumenterede opskrifter i gryden på 
fornuftig brug af tang i alle former for 
mad  Det er den dag i dag de indlæg, 
der har flest læsere. 



Hvor meget jod kan vi så 
hver for sig gøre gavn af?  
En gravid og senere ammende kvinde 
med en vægt på 70 kilo:  2.800 
mikrogram. 

En for tidligt født med en vægt på 2 kg: 
200 mikrogram. 

Spædbarn på 6 kg.: 840 mikrogram. 

Barn på 30 kg.: 1.500 mikrogram. 

Teenager på 55 kg.: 1.650 mikrogram. 

Voksen mand på 120 kg.: 3.600 
mikrogram. 

 

Der står probable safe. Hmmm… kun 
muligvis sikkert … Under tabellen er 
det oplyst, traditionelt 
tangforbrugende folkeslag får helt op 
til 200.000 mikrogram jod dagligt fra 
tang.  Den anbefalede maximale 
mængde til os andre er kun ca. 1% af 
dette.  Erfaringen er:  Denne lille 
mængde er sikker og særdeles gavnlig 
 Tabellen er fra WHO og FAOs 
dokument. 



Hvad er det så for noget tang, 
vi med sikkerhed kan bruge, 
uanset madobservans? 

De nævnte tangarter i Fucus slægten 
og Ishavstang, Buletang, Vingetang og 
Søl indeholder alle så lidt jod, at de er 
sikre at bruge i mængder af omkring 3 
gram dagligt pr. voksen og lidt mindre 
til børn. 

For øvrigt er det nærmest umuligt at 
indtage tangen i større mængder, da 
man så bliver alt for mæt pga. det 
meget store næringsindhold. 

Erfaringsmæssigt gør tang i den 
nævnte mængde, at man kan reducere 
den samlede måltids rumfang med 
omkring 50%  



Yderligere inspiration kan findes på mine to blogge 
http://tangmadfrahav.blogspot.dk 

og http://nynordisktangmad.blogspot.dk 
 

http://tangmadfrahav.blogspot.dk/
http://nynordisktangmad.blogspot.dk/


Kan man også bruge tang i julemaden? Her er det syltet Lav klørtang 
brugt som pickles sammen med and, rødkål, sovs og kartofler  



Er Eric F.W. Powells 
forskning på mennesker 
en enlig svale? 

Powells forskningsresultater er af 
gammel dato. Faktum er, tang er det i 
de sidste 30 år allermest forskede i, for 
at finde ud af, om og hvordan det kan 
gavne menneskers helbred og vitalitet. 
Dokumentet her er fra det 
amerikanske Allergy Research Group. 
De har brugt millioner af dollars på at 
udvikle et ekstrakt af Tangarten 
Ecklonia Cava og afprøve det i forsøg 
med mennesker. Det er også mere 
moderne lidelser, der er tale om:  

Fibromyalgi 

Undervægt 

Overvægt 

Lidelser i hjerte/kredsløb 



Allergy Research Group 
fortsat: 

Forhøjet kolestorol 

Hjernefunktionen, hukommelsen, 
evnen til at slappe af og at være 
opmærksom, 

Kroniske betændelsestilstande 

Allergi 

Astma 



Allergy Research Group 
fortsat 

Impotens 

Cellekollaps på grund af oxydering 

Diabetes 

 

I samtlige tilfælde er den medicinske 
nytte af firmaets tangkapsler langt 
overlegne i virkning end syntetiske 
mediciner. 

 

KAN MAN LEVE TIL MAN DØR MED 
HELSEN OG VITALITETEN I FULD 
VIGØR? 

 

Jo jo. Når blot man gør det til en vane 
at bruge en lille bitte smule tang i sin 
daglige mad, hvad enten det er RAW 
food eller traditionel mad  

 

 



Kan man opgradere sin hjerne og centralnervesystem med et ansvarligt forbrug af 
tang? Det er blot en hypotese  

10% af hjernens kapacitet svarer til en RAM på 8 MB 
20% svarer til 16 MB 

30% til 32 MB 
40% = 64 MB 

50% = 128 MB 
60% = 256 MB 

70% = 1.012 MB 
80% = 2.024 MB 
90% = 4.048 MB 

100% = 8.096 MB 
 

TAK FORDI DU LYTTEDE 
 

♥ ♥ ♥ 
♥  


