
Tang kan udrense giftige 

tungmetaller fra vores krop 

Billederne og teksterne i dette dokument skabte jeg i 2011 som en 

billedserie med undertekster i Googles daværende billed 

delingsprogram PicasaWeb. PicasaWeb findes ikke længere. 

Det er blevet til Google Photos. Versionen af mit oprindelige album 

med overskriftens navn er videreført, men er ikke længere læsevenlig. 

Derfor har jeg her i 2016 skabt denne pdf-fil. Nærværende publikation 

har jeg opdateret med yderligere viden. 

 

Det undrede mig ganske meget at læse, hvad jeg her har understreget 

i Shep Erharts bog Seaweed Celebration. Det kan være, det er 

velkendt i USA, det forholder sig som han udtaler, at tang såvel kan 

udrense giftige tungmetaller fra vores krop som beskytte os mod 

radioaktiv bestråling. Anerkender man det samme faktum i hele 

verden? Jeg har selv argumenteret for det i flere danske 

sammenhænge uden at møde ret meget andet end skepsis.  



Men det er jo næsten også for godt til at kunne være sandt ;-) når 

man er vant til at tænke på giftstoffer i miljøet som noget der ophober 

sig i os, vi nærmest ingen mulighed har for at blive fri for.  

Der var engang en talemåde, de ved ting i USA 10 år før os andre. 

Sheps bog er udgivet i 2001. Nu skriver vi 2011. Hvordan kan det 

være vi bruger 10 år mere end amerikanerne på at tage 

grænseoverskridende nyheder til os? 

 

Her er bogen Shep Erhart fik udgivet allerede i 2001. Starten på et 

nyt århundrede måske også inden for kendskab til hvad tang er og 

hvad det kan? Hvad ved jeg? I bogen nævner Shep videnskabelig 

evidens for påstanden om at tang kan udrense giftige tungmetaller. 

Det er dog alt sammen af ældre dato.  

Se evt.: http://seaveg.com/shop/index.php?main_page=index 

(fortsættes på næste side) 

http://seaveg.com/shop/index.php?main_page=index


 

Shep Erhart grundlagde Main Coast Sea Vegetable i 1971. I dag er det 

USA's største tangvirksomhed med mere end 20 ansatte og 50 

tangplukkere, der bæredygtigt høster af det vildtvoksende tang. 

Jeg tog dette billede af Shep til Ole G. Mouritsens internationale Tang 

Symposium i Carlsberg Akademiet i august 2010. 

Årlig omsætning er på 25 millioner $ baseret på 50 tons tørret tang. 

(fortsættes på næste side) 

 

 

 

 

 



 

 

Dette dokument er det selv lykkedes mig at finde frem til, ved at 

bruge de fornødne tags til at søge det i Google. Lægen Isaac Elliaz, 

MD, L.Ac har skabt et udrensningsremedie, der indeholder 

polysaccharidet alginat fra brun tang, f.eks. blæretang. 

Isaac påviser ud fra en række patient historier, at alvorligt syge 

mennesker har gavn af præparatet. I og med at indholdet af giftige 

tungmetaller i dem reduceres kraftigt, løftes immunforsvaret så meget 

det bliver i stand til at kunne gøre gavn af medicinsk behandling.  

Dokumentet kan læses i sin fulde udstrækning her: 

http://tang-thorkil.dk/chelationstudy.pdf 

Tangen i dansk farvand indeholder polysaccarider med de samme 

gode egenskaber som her omtalt.  

(fortsættes på næste side) 

 

 

http://tang-thorkil.dk/chelationstudy.pdf


 

Er der alginat i Nori? Eller er det her et argument for, at tangs 

polysaccarider i almindelighed virker udrensende på giftige 

tungmetaller ophobet i os? Nori svarer til de danske tangtyper 

Rørhinde, Søsalat og Purpurhinde. Dokumentet påviser, at Nori 

hjælper rotter til at udskille dioxin, de er blevet tvangsfodret med. 

Jeg har fået det af den amerikanske videnskabskvinde Jane Teas. 

Dokumentet kan læses i sin fulde udstrækning lige her: 

http://tang-thorkil.dk/moritanorionfecalexcretionofdioxin2002.pdf 

(fortsættes på næste side) 

 

 

 

 

 

 

http://tang-thorkil.dk/moritanorionfecalexcretionofdioxin2002.pdf


 

Nærværende dokument er jeg ligeledes komme i hænde af, takket 

være Jane Teas. 

Det aller mest forundrende er, at der bl.a. er brugt det Hijiki tang i 

eksperimentet, seniorforskerne fra Fødevarestyrelsen advarer os imod 

pga. dets relativt store indhold af det meget giftige uorganisk arsen. 

Påstanden synes at være, giften er bundet i fibrene i de ufordøjelige 

polysaccharider. Den frigøres således ikke i kroppen når vi spiser 

tangen, men føres alligevel rundt med blodet, hvor polysaccharidet 

fortsætter med at suge giftige tungmetaller til sig efter kemisk at have 

omdannet dem. Med blodet føres giften til leveren og nyrerne hvor fra 

det udskilles via ekskrementer og urin. Det er jo lige hvad vi moderne 

mennesker har brug for, for at få fred for giftighederne vi intet nyttigt 

har at bruge til i kroppen ;-) 

Det fulde dokument kan læses her: 

http://tang-thorkil.dk/dioxinundaria.pdf 

(fortsættes) 

 

http://tang-thorkil.dk/dioxinundaria.pdf


 

Dette dokument er ligeledes overleveret af Jane Teas. 

I eksperimentet der ligger til grund for det er der brugt alginic acid 

(alginat) fra tang sammen med 15 andre hjælpestoffer. Hyggeligt det 

alt sammen hjalp forsøgsmusene med væsenligt bedre at kunne 

udskille det giftige dioxin forskerne havde introduceret i musene. 

Dokumentationen kan læses i sin fulde udstrækning her: 

http://tang-thorkil.dk/dioxinfibersinclalginicacid.pdf 

(fortsættes) 

 

 

 

 

 

 

 

http://tang-thorkil.dk/dioxinfibersinclalginicacid.pdf


 

Ophavskvinde er Jane Teas. 

Ud over giftige tungmetaller har vi grund til at frygte giftstoffer 

udviklet af skadelige bakterier, der opholder sig i vores krop. De er 

ikke giftige i sig selv, men det er deres affaldsstoffer, der påvirker hele 

kroppen negativt. 

Det er almindeligt forekommende, at skadelige bakterier har frit spil i 

vores tarmflora. Dette dokument, forfattet af 7 irske forskere, påviser, 

at tang i tarmfloraen har den virkning, at harmfulde bakterier, 

parasitter og svampe som f.eks. candida sættes ud af spillet, mens de 

velgørende bakterier bliver styrket. Det har at gøre med tangens eget 

immunforsvar, der er uhyre effektivt. En optimal sund tarmflora er 

essentielt på mange måder. 

Jeg giver her link til at læse den fulde artikel: 

http://tang-thorkil.dk/osullivanprebiotics2010.pdf 

(fortsættes) 

 

http://tang-thorkil.dk/osullivanprebiotics2010.pdf


 

 

Den her bog udkom i 1991. Hanne Kirstein: Tang - en gave fra 

havet. Jeg hæfter mig her særligt ved 3. sætning på bagsiden. Inden i 

bogen fylder det fra side 57-63. Hanne var nok forud for hendes tid, 

da hun skabte dette værk. Om ikke andet gjorde hun mig og sikkert 

også andre, ganske godt nysgerrige efter, om denne påstand virkelig 

kan have noget på sig. Jeg læste dog først Hannes bog så sent som i 

2004, hvor hun var min inspirationskilde til at afprøve påstandene 

om tangs gode virkninger for det almene helbred. Eftertiden tyder på, 

der er lige nøjagtigt så meget om snakken som Hanne dengang gav os 

indsigt i. Nu endda med væsentligt mere udførlige kilder. 

(fortsættes) 

 

 

 

 



 

 

Langfrugtet klørtang indeholder lige som de øvrige medlemmer af 

Fucus familien store mængder polysakkarider, der er anerkendt for at 

virke udrensende på giftige tungmetaller. Der er her en udemærket 

engelsk artikel om det: 

http://curezone.com/forums/am.asp?i=33189 

Der bliver det sådan set godt og grundigt opsummeret også med 

referancer til japansk forskning. 

Ønskes det at se de oprindelige billeder i stor udgave kan det gøres 

ved at gå til det dengang delte album: 

https://goo.gl/photos/YFe7WpCe8fm181NU8 

SUMMA SUMMARUM: 

Don't worry. Be Happy. Der findes ingen ting i naturen der er lige så 

effektivt til at udrense kroppen for giftigheder som tang. En indre, ren 

krop i en beskidt verden er en lyksalig ting at leve med. 

 

http://curezone.com/forums/am.asp?i=33189
https://goo.gl/photos/YFe7WpCe8fm181NU8


 

 

 

 

 


