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Du fortjener et seminar hvor vi forkæler dig med fag-faglig inspiration, 
god forplejning og spændende oplæg - der flytter grænser.
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Muslinger er et fascinerende dyr, du ikke kender endnu og en vigtigt 
brik i den danske historie, fremtidens mad og dansk fiskeri. 
Med muslinger bringer vi fysik/kemi, biologi, geografi, madkundskab, 
natur og teknologi og selvfølgelig fællesfaglige forløb i spil på en helt 
ny måde - med emner, der rammer lige ind i din undervisning med de 
relevante fagbegreber - uanset hvilken naturfagslærer du er... 
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Tirsdag d. 5/10    Onsdag d. 6/10

2    Skjoldungernes Land, Roskilde
Tirsdag 14/9 - Onsdag 15/9 - Torsdag 16/9

Vi afholder i år 8 seminarer
- tre steder i Danmark:

1    Dansk Skaldyrcenter, Nyk. Mors
Tirsdag 31/8 - Onsdag 1/9 - Torsdag 2/9
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Jakob Walløe Hansen
Naturvejledening Danmark

Formandens leder:

Ugler og  
edderkopper 
Det var først for nylig, efter at have sagt farvel til syv gode ugler (og en lille bebs)  
fra hold 26, at det gik op for mig, hvor meget jeg faktisk havde savnet det unikke 
samvær, vi mestrer… det var lige som gået tabt i coronaslipstrømstravlheden, der  
er  opstået i takt med at restriktionerne er blevet lempet.

Så savner I også at se andre naturvejledere – og ikke ’blot’ dem, I går på arbejde 
med til daglig? Så kan der måske i form af en dato længere inde i bladet være godt 
nyt. Måske der nemlig mere nu, end på noget andet tidspunkt under hele pande
mien, er gode udsigter til at vi faktisk kan afholde en årskonference i foråret 2022.

Der kan godt nok synes lang tid til, her hvor efteråret så småt er ved at starte 
udenfor, mens jeg skriver denne sætning. Men med ophøret af samtlige restriktio
ner den 10. september og en rekordhøj vaccinetilslutning tør jeg godt skrive under 
på, at der i foråret – på den ene eller anden måde – afholdes en årskonference; for 
første gang siden vi mødtes på Bornholm i foråret 2019.

Og mens I så venter på, at det bliver forår 😊 kan I jo kaste je r over dette top 
nørdede og skønne blad om edderkopper. Bladet har længe være ønsket, så tak for 
de gode og højfaglige bidrag.

Min leder er denne gang kort, men jeg vil afslutningsvis gerne henlede jeres  
opmærksomhed på det faktum, at der i efteråret sker det specielle, at intet mindre  
to hold ugler – og begge de første efter at foreningen har overtaget naturvejleder
uddannelsen – færdiggør deres uddannelser. Det er godt gået i denne svære tid, og 
sammen med vejledere og kursusledere, har I været fleksible, levet med konstante 
ændringer og tilpasninger; det er godt gået! Herfra skal der således lyde et stort  
tillykke til jer alle næsten 50 nye ugler!!!

Nyd efteråret og de smukke farver, der er på vej!

Bedste hilsner

Jakob Walløe Hansen
Formand, Naturvejledning Danmark
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Naturvejledning Danmark 

Naturvejlederforeningens web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk
 
På foreningens hjemmeside er der op
lysninger om foreningens mål og virke 
samt links til naturvejledere og natur
skoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt 
over kurser, der udbydes af naturvej
ledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATUR
vejleder, som udkommer 4 gange årligt. 

Bladet indeholder artikler og temastof 
om naturformidling, debat og nyheder, 
der er relevante for naturvejledere. 

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad 
der foregår på naturformidlingsområdet 
rundt om i landet og give det videre til 
medlemmerne via bladet. 

BLIV  MEDLEM >>>

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlings
punkt for naturvejledere i Danmark. 

Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere.  

NATURVEJLEDNING DANMARK 
Ledreborg Alle 2A, 4320 Lejre 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk  ..............2372 9463
Franz F. Holmgaard (næstform.) fho@jaegerne.dk ...............................6118 8393
Bodil Sofie Espersen bodil@havhoest.dk  ...........................2859 0965
Christine Røllike Ditlefsen crditlefsen@gmail.com ......................5250 2448
Karina Demuth  mail@karinademuth.dk  ....................2085 8969
Louise Liv Holm liv@wedonature.dk ............................5155 6211 
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................6130 5005
Peter Baloo Laurents baloo@laurents.net  ...........................3062 4542
Søren Rafn srafn@me.com ...................................6089 9018
Thomas Brændgaard (1. supp.) webugle@natur-vejleder.dk ..............2229 2694
Inge Christensen (2. supp.) ict@albertslund.dk.............................2362 6351

Medlemsskab og adresseændring:
kasserer@natur-vejleder.dk

Web og nyhedsbrev: 
Thomas Brændgaard 
webugle@natur-vejleder.dk

Naturvejledning Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturformidlere 
samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af  
erfaring og information om naturvejledning. 

Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og natur
vejledning på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for 
naturoplevelser og friluftsliv. 
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Årskonferencen 2022 
27.-29. April

w
w

w.natur-vejleder.dk

4
NATUR vejleder  •  30. årg.  •  nr. 3 •  2021

http://www.natur-vejleder.dk
https://natur-vejleder.dk/naturvejledning-danmark/medlemskab/
https://natur-vejleder.dk/naturvejledning-danmark/medlemskab/


Temaredaktørens leder:

Zoom ind på  
edderkopperne
Edderkopper er nemme at finde både inde og ude, alle kender dem og alle har et 
forhold til dem. Fra barnsben lærer vi dem at kende igennem søde sang og fagte
lege som ’Lille Peter edderkop’ og ’En elefant kom marcherende’, og vi møder edder
koppernes superkræfter hos Spiderman. Men edderkopperne ses også tit i rollen 
som uhyggelige og skræmmende væsner, og de er bestemt en art, der kan dele  
vandene. Nogle finder dem spændende og fascinerende, mens andre synes, at de  
er ulækre eller decideret frygter dem. 

Med dette temanummer om edderkopper har vi arbejdet os rundt om edderkop
perne og arbejdet med at klæde formidleren godt på til edderkoppeformidling for 
alle aldre.

Igennem artiklerne møder du en række af de danske, og enkelte udenlandske,  
edderkopper, præsenteret gennem fakta og viden, men også gennem myter og  
historier. Du møder edderkoppeentusiaster, der deler ud af deres fascination,  
edderkoppeforskere der gør dig klogere på nogle af de mere ukendte edderkoppe
egenskaber, fobibehandlere der giver gode råd, naturvejledere og formidlere der  
giver inspiration til forløb og undervisning om edderkopper samt en samling af  
edderkoppeaktiviteter og materialer lige til at tage i brug. I bladet præsenterer vi 
også en række værktøjer til hjælp til bestemmelse, artsdatabaser og links til litte
ratur og informationer, der kan gøre dig klogere på de ottebenede.

Så frem med luppen og se at få zoomet ind på edderkopperne! Dyk ned i deres  
fascinerende levevis, bliv forundret over variationerne i farver, former og størrelser, 
gå på jagt efter deres smukke og alsidige spind – og husk så også at bidrage til arts
databaserne og citizen science projekterne med dine fund, så vores samlede viden 
om edderkopperne hele tiden udvides.

God fornøjelse med bladet og med edderkopperne.

Mia Lindagaard Pedersen
Temaredaktør

Temaredaktør 
Mia Lindegaard Pedersen 
Naturvejleder
Statens Naturhistoriske 
Museum
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Af Spiderlab: 
Anne Aagaard  
(PhD studerende),  
Jesper Bechsgaard (Postdoc), 
Virginia Settepani (Postdoc), 
Trine Bilde (Professor).  
Sektion for Genetik,  
Økologi og Evolution på 
Aarhus Universitet

Den afrikanske edderkop  
Stegodyphus dumicola er  
meget social og lever i reder 
med flere tusinde individer. 
Her samarbejder edderkop-
perne om at fange føde, op-
fostre unger og bygge reden.

I Danmark kender vi det bedst fra my
rer eller bier, men nogle få af verdens 
edderkoppearter danner store reder, 
hvor de samarbejder om at fange føde, 
opfostre unger og bygge reden.

Fælles rede og fangstnet
Den sociale edderkop, Stegodyphus du
micola, lever i det sydlige Afrika og bor 
i reder med op til flere tusind individer. 
Her samarbejder de om at bygge en tæt
vævet rede og et vidtstrakt fangstnet af 

edderkoppespind. I nettet fanger de sto
re og små byttedyr, mest insekter, som 
de ved fælles hjælp angriber og lammer 
med gift fra deres giftkroge. Enzymer i 
giften sætter gang i nedbrydningen af 
byttet, der langsomt omdannes til en 
smoothie og snart er måltidet klar.

Gylper mad op
Edderkopper har en ”sugemave”, der 
sikrer, at de kan drikke den færdiglave
de smoothie, og de kan endda opbevare 
maden i en ”formave”. Dét er smart, 
fordi så kan edderkoppemødrene gå ud 
og spise i fangstnettet, og gå tilbage til 
ungerne i reden og gylpe maden op til 
dem. Det særlige ved den sociale adfærd 
hos Stegodyphus er, at det ikke kun er 
mødre, der gylper mad op til egne un
ger – nej, her hjælper alle til, også hun
ner der ikke selv har fået unger. 

Edderkopper 
med samfundssind

Foto: Virginia Settepani
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Flere fangstnet og reder af den sociale edderkop  
S. dumicola i en busk i Kruger Nationalpark 
(Sydafrika). Der kan bo flere tusind individer  
i hver rede. 

For at undersøge om de sociale edderkopper har arbejdsdeling, er de her blevet farvet med 
forskellige farver, afhængig af om de f.eks. jagter byttedyr i spindet igen og igen. Arten, der 
her er farvet, er Stegodyphus sarasinorum, en ’søsterart’ til Stegodyphus dumicola, der har 
samme type social adfærd. Billedet er fra Kuppam, Indien.  

Foto: Virginia Settepani

Foto: Virginia Settepani

9
NATUR vejleder  •  30. årg.  •  nr. 3  •  2021



Et bunkemåltid.  
Her får I et kig ned i en 
laboratorie-rede hos  
S. dumicola. Man kan se 
resterne af et byttedyr, som  
de er ved at suge ud.  
Fotograf: Lena Grindsted.

Om Spiderlab:
I forskningsgruppen ”Spiderlab” på Aarhus 
Universitet arbejder vi med social adfærd, 
samarbejde og parringssystemer hos ed-
derkopper og har fokus på de evolutionære, 
genetiske og økologiske konsekvenser af 
social adfærd. 

Lige nu har vi især fokus på konsekvenserne 
af socialitet og indavl hos edderkopperne, 
og hvilke genetiske og ikke-genetiske mu-
ligheder edderkopperne har for lokal tilpas-
ning, trods indavl. Til disse spørgsmål er 
Stegodyphus slægten god, da den har flere 
arter af sociale edderkopper. 

Se evt. Spiderlabs hjemmeside

En fredelig koloni
Hvis du har prøvet at sætte dig i en my
retue, så ved du at myrer er meget ag
gressive, og bestemt ikke vil have besøg. 
Det forholder sig lidt anderledes hos S. 
dumicolaedderkopperne. De er faktisk 
så venlige, at man ofte finder andre arter 
der har slået sig ned i reden. I laborato
riet i Aarhus har vi også prøvet at blan
de reder fra forskellige steder sammen – 
og de accepterer blot hinanden, og 
flytter straks sammen. På den måde er 
de meget inkluderende.

Æder deres mødre
Når en hun er blevet parret og begynder 
at lægge æg i ægsække, sætter hun sam
tidig gang i en langsom nedbrydnings
proces inde i edderkroppen. Det er ti
met, så mødrene bliver til den perfekte 

Foto: Lena Grindsted
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Vedligeholdelse af spindet er 
en vigtig fælles opgave. Her 
ses et spind fra søsterarten til 
S. dumicola,  
S. sarasinorum fra Kuppam, 
Indien. Begge arter har 
samme type social adfærd. 
Fotograf: Virginia Settepani.

En edderkopperede indsamlet 
fra naturen. Selve redespindet 
er tætvævet of fyldt med små-
grene, frø, støv, aflagte 
exoskelletter, ægsække, og 
naturligvis de sociale 
edderkopper. Derudover finder 
man ofte andre arter af 
edderkopper eller insekter der 
lever i spindet – helt 
uforstyrrede.  
De sociale edderkopper er 
meget accepterende. Denne 
rede tilhører S. sarasinorum, 
men S. dumicola’s reder ligner 
fuldstændig i opbygning. 
Fotograf: Virginia Settepani.

Foto: Virginia Settepani

Foto: Virginia Settepani
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Genetisk diversitet: 
Den mængde af variation der findes i den genetiske kode mellem individer af samme art. Nogle 
individer kan have en genvariant, der gør dem bedre til at modstå høje temperaturer, mens an-
dre individer ikke har denne genvariant. Individerne med denne variant klarer sig derfor bedre 
under varmere himmelstrøg. Det giver disse individer en fordel når miljøet ændres.

Mikrobiom:
Den sammensætning af mikroorganismer der lever i eller på en organisme – her edderkoppen. 
Vi ved, at sammensætningen af bakterier i en organisme kan spille en kæmpe rolle for sundhed 
og sågar overlevelse, da nogle organismer ikke kan leve uden deres symbiotiske mikroorganis-
mer. Tænk bare på vigtigheden af vores egen tarmflora. På samme vis kan bakterier og svampe 
tænkes at være vigtige for edderkoppernes responser til deres lokale miljø. 

Methyleringer: 
På DNA strengen kan der binde små molekyler, methylgrupper, som hos nogle organismer ser 
ud til at spille en rolle for udtrykket af generne. De kan virke lidt som en volume-knap, hvor de 
kan skrue op eller ned for hvor meget genet bliver oversat til protein. Man kan derfor forestille 
sig, at edderkopperne kunne have et gen, der gør dem gode til at klare høje temperaturer, men i 
reder der findes i de koldeste områder, er disse gener sat på lav ’volumen’. Så kan edderkopper-
ne måske skrue op, hvis miljøet bliver varmere, og på den måde tilpasse sig nye forhold. 

En voksen dumicola hun på 
udkig uden for reden. De 
bliver typisk ikke større end 
2-3 cm.  

Foto: Virginia Settepani
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smoothie lige når edderkoppeungerne 
er klar til stå på egne ben, og de får der
med en sidste gave fra deres mor. Et 
kæmpe festmåltid. 

Parrer sig med brormand/søster
Hannerne dør nogle uger efter parrin
gerne er endt, og når mødrene er blevet 
spist, er der kun en stor flok søskende 
tilbage, når årets parceremoni skal 
foregå. Det betyder parringer mellem 
søstre og brødre, og resultatet er indavl. 
Faktisk er S. dumicola så indavlede, at 
arten har en af de laveste genetiske di
versiteter estimeret blandt dyr.

Lav genetisk diversitet  
– men stadig tilpasningsdygtig?
Teorien siger, at hvis en art har meget 
lav genetisk diversitet, så er den i høj ri
siko for at uddø pga. sygdomme eller 
pludselige udsving i miljøet, fordi der 
ikke er genetisk diversitet, der kan hjæl
pe arten med at tilpasse sig de nye for
hold. De sociale edderkopper kan derfor 
anses for at være en evolutionær blind
gyde, fordi indavl og den følgende lave 
genetiske diversitet gør, at evolution 

Koloni af  S.dumicola i Kruger 
Nationalpark (Sydafrika). 

Foto: Bernard Dupont, WikiMedia

ikke kan arbejde videre med arten. Den 
sociale fordel bliver altså en evolutionær 
ulempe. Arten kan blot vente på at 
uddø. Stegodyphus dumicola findes dog 
alligevel på tværs af det sydlige Afrika, 
et område med store forskelle i klima. 
Det ser altså ud til, at den, trods indavl, 
ikke har problemer med at tilpasse sig. 

Bakterier og ”tænd/sluk” knapper
I spiderlab på Aarhus Universitet un
dersøger vi om de bakterier, der findes i 
edderkopperne, ser ud til at kunne hjæl
pe edderkoppen med at tilpasse sig – vi 
ved nemlig, at bakterier kan have en 
enorm betydning for værten. Vi under
søger også om tilpasningerne kan være 
drevet af ”tænd/sluk”molekyler på ed
derkoppens gener, de såkaldte methyle
ringer af DNA’et. Fra andre organismer 
ved man, at sådanne methyleringer fx 
kan styre om gener er tændt eller sluk
kede, så måske dét kan hjælpe edder
kopperne med at tilpasse sig på trods af 
den ekstreme indavl og lave genetiske 
diversitet.

 o
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Edderkopper der lægger æg  
i din krop, kravler ind i din 
mund når du sover og  
invaderer dit hjem i horder. 
Det er nogle af de mest farve-
rige og sejlivede myter om  
de ottebenede misforståede 
vidundere.

Edderkopper kan opleves overalt. I sko
ve, på stranden. I hjemmet ude og inde. 
Der er ikke en magisk grænse mellem 
natur og kultur. I hvert fald ikke en, ed
derkopperne kan forstå og respektere. 
For dem er huse og lejligheder dejligt, 
lune og tørre steder, der giver subtropi
ske væsner som edderkopper en chance 
i livet. Vores parcelhushaver og baggår
de er skove med lysninger, og skralde
spandene er jagtmarker, og det skal vi 
være glade for: Hvis edderkopperne kun 
holdt sig til oprindelig natur, ville vi kun 
kunne finde dem på 2 % af Danmarks 
areal. Resten af landet er enten planta
ger, marker eller bebyggelse og veje, og 
tænk, hvilken fattig verden vi ville leve i, 
hvis dyrene holdt sig væk herfra. Derfor 
kan du nyde edderkopper når og hvor 
du vil. 

De gode og de grumme historier
Edderkopper er altid en spændende op
levelse. De er fantastiske mødre, som i 
visse tilfælde tilbyder deres egen krop 
som børnenes første måltid. I andre til
fælde laver de edderkoppemælk og am
mer de kriblende små. De kan flyve på 
luftens elektriske spændinger og deres 
spind er legendarisk stærkt. Ja så stærkt, 
at en blyantstynd tråd ville kunne for
hindre en rumfærge i at lette.

Mennesker har dog en medfødt ten
dens til at være skeptiske over for edder
kopper. Det viser adfærdsstudier på 
seksmåneders babyer. Men det retfær
diggør ikke helt de utrolig mange myter 
og løgne vi har skabt om de fine ottebe
nede dyr. Lad os tage et par stykker af 
dem.

Du æder edderkopper i søvne
Hvert år skulle du angiveligt æde 8 ed-
derkopper mens du sover. Men er det 
sandt? Lad os lige tage en pause og tæn
ke over bevismaterialet. Hvordan ved vi 
det? Har nogen foretaget obduktioner 
på sovende mennesker? Taler vi om 
DNAundersøgelser af afføring eller ma
veindhold? Måske er det blevet bevist 
med natkamera og konstant overvåg
ning af sovende mennesker. Eller også 

3 fantastiske myter

Af Anders Kofoed, Biolog, 
www.anderskofoed.dk . 

Foto: Finn Lillethorup
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er det rent opspind og fri fantasi. Ja, det 
er det. 

Hvorfor skulle edderkopperne i øvrigt 
også gøre det? Edderkopper er rovdyr, 
men de er også byttedyr. Så de har ud
viklet en hel bunke overlevelsesmeka
nismer for at undgå at ende i munden 
på andre dyr. De kan sagtens fornemme, 
at den store grotte under din næse er alt 
for fugtig og udsender CO2 i så store 
skyer, at den umuligt kan være et trygt 
gemmested.

Men ok, vi er 7,5 milliarder menne
sker på jordkloden, som hver nat ligger 
og sover. Der er mindst 30 edderkopper 
i hver eneste husstand i Danmark (og 
langt flere i troperne), så ind imellem vil 
en edderkop kravle hen over ansigtet på 
et sovende menneske. Teknisk set kan 
den også forvilde sig ind i munden. Så 
det er ikke umuligt, at du har slugt en 
edderkop på et tidspunkt. Men at sætte 
et tal på er bare fjollet gætværk. Det er 
ikke engang muligt at sætte en sandsyn
lighed på.

De lægger æg i din krop
Men hvad så med at de lægger æg i din 
krop? Den dukker løbende op i de ku
lørte medier. Men tag det roligt, slap af, 
og træk vejret dybt. Du behøver ikke 
være bange. Edderkopper lægger ikke 
æg under din hud. De har aldrig gjort 
det, og de kommer aldrig til det.

Ikke desto mindre har du sikkert hørt 
myten, eller kender en, der kender en, 
det skete for. Det er næsten altid en 
kvinde, som har været ude og rejse i tro
perne. Dernede er hun blevet bidt (of
test) i kinden, men tænker ikke mere 
over det. Da hun kommer hjem, udvik
ler biddet sig til en byld, og en dag, 
mens hun tørrer hår, brister den, og små 
edderkopper vrimler ud over hele hen
des ansigt. Uh, det er et godt gys, og det 
er også løgn.

Edderkopper lægger typisk æg i små 
poser, de har lavet af deres eget spind. 
Dem slæber de så rundt på eller gem
mer et sikkert sted. Under menneske
hud er ikke et sikkert sted, her kan æg
gene ikke få ilt, og det vil også være for 
fugtigt. Mikroklimaet er meget vigtigt 
for edderkoppeæg. Derudover er anato
mien på edderkopper ikke udviklet til, 
at de kan bore ovipositorerne (som de 
lægger æg med) igennem menneske

hud. For at myten skulle være sand, 
måtte en edderkop derfor først grave et 
dybt hul i kvindens kind, stoppe ægsæk
ken derind og til sidst lukke hullet bag
efter. Det tror jeg, de fleste ville opdage.

De invaderer dit hjem i horder
Som den sidste myte kan vi tage den om 
at i sensommeren flytter edderkopper-
ne ind. Du kan være helt sikker på, at 
det dukker op i nyhedsstrømmen hvert 
år i september. Samtidig følger en masse 
gode råd til, hvordan man kan sikre sit 
hus mod de ottebenede ved at lukke alle 
vinduer og sprækker. Men det er spild af 
krudt, for det er bare en skrøne.

De edderkopper, der bor ude i natu
ren, er tilpasset lige præcis dens tempe
ratur og luftfugtighed. Vores hjem er alt 
for tørre og varme til dem. Når det alli
gevel virker som om, der er flere edder
kopper indendørs om efteråret, skyldes 
det, at de var der i forvejen. Dit hus er 
proppet med edderkopper, der bor der 
året rundt. Det er for eksempel hused
derkoppen, og netop i efteråret bliver de 
kønsmodne, hvilket får hannerne til at 
vandre omkring og være erotisk op
stemte. Skulle det lykkes hannen at få 
befrugtet en hun, vil det med lidt held 
føre til 400 nye edderkopper. Men de er 
så små, at du dårligt lægger mærke til 
dem før næste efterår, hvor de har vok
set sig til og selv begynder at vandre 
rundt i huset. Når det så er sagt kan en 
husedderkop godt flytte fra udhus og 
ind i hovedhuset. Men for det meste var 
den der allerede.

I de senere årtier er der rent faktisk 
flyttet en ny edderkop ind i de danske 
hjem. Det er mejeredderkoppen, som 
ellers mere er en sydeuropæer. Men kli
maforandringer og velisolerede huse 
samt det, at vi rejser mere, har gjort, at 
vi har fået den inden for. Du kender den 
som edderkoppen med de meget lange 
ben, som du helt sikkert er stødt på i ny 
og næ. Men heller ikke den flytter ind 
om efteråret.

 o

KILDE:  
100 myter om dyr  
af Anders Kofoed,  
FADLs forlag.
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Af Anders Kofoed, Biolog, 
www.anderskofoed.dk . 

Der findes intet mindre end 
500 forskellige edderkopper  
i Danmark og hver og en er  
fantastisk. Her er nogle af  
de herligste, både de helt  
almindelige og de lidt mere 
sjældne.

Der findes intet mindre end 500 forskel
lige edderkopper i Danmark og hver og 
en er fantastisk, og næsten lige så vig
tigt; hver og en er ufarlig, så der er in
gen grund til at være bange for dem. 
Måske er edderkopperne i virkeligheden 
mere bange for dig end omvendt. De 
kan i hvert fald høre dig, og de stivner, 

8 ottebenede  
glæder

når de gør det. Ny forskning har påvist, 
at visse arter af edderkopper både kan 
høre vores fodtrin og vores stemmer. 
Men de kan ikke høre dig skrige. Deres 
hørelse er begrænset til lavfrekvente 
lyde. Så skal du skræmme en edderkop, 
skal du brøle af dem med din dybeste 
bas.
Alle kan ikke nås i en artikel, men her er 
otte af de herligste, både de helt almin
delige og de lidt mere sjældne.

Find dem og flere til i Anders Kofoeds 
store bog om naturen, Lindhardt og 
Ringhof.

 o
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KAMÆLEONEDDERKOP 
Misumena vatia

STØRRELSE: Op til 10 mm.
LEVEALDER: Op til 2 år.
ÆDER: Små, uforsigtige flyvende insekter.
HER SER DU DEN: I blomster.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I skoven.
FORVEKSLING: Kan forveksles med de andre  
krabbeedderkopper.

Kamæleonedderkoppen er selvsagt opkaldt efter sin mere berømte navnefælle, fordi den har evnen til at skifte farve. Men i modsæt-
ning til krybdyret skifter edderkoppen farve efter omgivelserne. Ægte kamelæoner skifter oftest farve efter humør. Farveskiftet gør 
denne lille edderkop til noget ganske særligt at finde i sin have, for man kan lave sjov med den. Tager man en edderkop fra en hvid rose 
og flytter den til en gul, vil den over de næste tre uger forvandles og få farve som kærnet smør.

STOR HUSEDDERKOP 
Eratigena atrica

STØRRELSE: Kropslængde op til 15 mm. 
Benlængde op til 100 mm.
LEVEALDER: Op til 7 år.
ÆDER: Insekter og andre leddyr.
HER SER DU DEN: På loftet, i kælderen/cykel- 
skuret, og hvor du mindst venter den.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I byen.
FORVEKSLING: Lille husedderkop – men stor 
husedderkop er pænt meget større som voksen.

Den store husedderkop er faktisk meget almindelig, men du ser den ikke så tit. Det er i grunden lidt pudsigt, for den er Danmarks 
næststørste edderkop. Kun overgået af rovedderkoppen Dolomedes. Husedderkoppen er rent faktisk så stor, at man kan høre dens  
fodtrin, når den kribler hen over stuegulvet. Og i det tidlige efterår kan hannens trampen høres, når han vover sig ud på en færd, der 
kan betyde liv eller død for ham. Heldigvis er han en meget hurtig edderkop med en hastighed på op til 2 km i timen. Det er meget, 
når man er i den størrelse. En vandrende edderkop er altid i fare, men for en gangs skyld er det sjældent hunnen, der æder ham. Skulle 
han være så heldig at finde en hun på sin vandring, flytter han ind hos hende og parrer sig med hende. Andre hanner bliver jaget væk, 
og de to turtelduer deler, hvad spindet skaffer dem. Til sidst dør han dog af udmattelse og alderdom. Hunnen forlader ikke spindet og 
er derfor i dit hjem året rundt. Ofte finder du hende som en tørret hud. Det betyder ikke nødvendigvis, at hun er død. Hun har i stedet 
skiftet ham og er blevet endnu større. Man skal gøre sig ret meget umage for at blive bidt af den store husedderkop, men dens bid kan 
i sandhed mærkes, og giften er ikke behagelig.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer

Foto: Frederik Emil Leck Fischer
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STOR SPRINGEDDERKOP 
Marpissa muscosa

STØRRELSE: 8-10 mm.
LEVEALDER: Omkring 1 år.
ÆDER: Alt, hvad den kan fange.
HER SER DU DEN: På husvæggen og gerne  
i vindueskarmen.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I haven, i skoven.
FORVEKSLING: Andre springedderkopper.

Jeg har selv set lyset dø i øjnene på kvinder, når jeg dansede, men jeg har aldrig danset nogen i koma. Det kan springedderkoppen til 
gengæld. I timevis kan hannen danse for hunnen, og det giver god mening: En springedderkoppehun æder ofte først og spørger bag-
efter. Det er derfor meget vigtigt at nærme sig forsigtigt og uskadeliggøre hende. Det hele handler om rytme, og imens ”synger” han 
med en blid brummen. Hele hans krop vibrerer, så hunnens behårede ben opfanger vibrationerne, og til sidst kan hun ikke mere.  
Hjernen lukker ned, og han kan nu nærme sig hende forsigtigt. Han holder stadig godt øje med hende … og hvilke øjne.
Springedderkopperne har et utroligt syn. De har otte øjne, hvoraf de to er meget store. De ser bevægelse, har en virkelig god opløs-
ning, og de kan endda se lys, som menneskeøjet ikke sanser. Kun sikret af en tynd silketråd kan springedderkoppen kaste sig ud i det 
blå og fange fluer i faldet.
Som noget ganske pudsigt er der hierarki blandt springedderkopper. En underlegen edderkop vil løfte sine forben, mens den ydmygt 
bakker, men det er ikke altid på grund af størrelsen. Hos stor springedderkop har man påvist, hvad man blandt os mennesker kalder 
personlighed. Nogle er modige, andre er nogle skvat. Edderkopper er mere komplicerede, end de fleste går og tænker.

FEDTEDDERKOP 
Steatoda bipunctata

STØRRELSE:  4-7 mm.
LEVEALDER: 3-4 år.
ÆDER: Små insekter.
HER SER DU DEN: I små sprækker.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I haven.
FORVEKSLING: Den er ret karakteristisk.

En lille, lækkert skinnende perle af chokolade med smukt stribede ben i rav og ibenholt. Fedtedderkoppen er meget smukkere, end 
navnet antyder. Jo-jo, den er lidt rund i det, men den bærer sine former flot. Og det er faktisk slet ikke grovæderi, der præger fedt-
edderkoppens madvaner. Den er utrolig nøjsom og kan på kølige steder overleve 18 måneder uden mad. Så når noget kommer forbi, 
tøver den ikke, og den forlader endda til tider sit spind for at jage bytte, der er langt større end den selv.
Som hos så mange edderkopper risikerer hannen at blive hunnens mellemmåltid, og da hun måske ikke har spist i månedsvis, skal han 
være forsigtig. Som forsvar mod hunnens appetit gnider han to rillede områder på bagkrop og forkrop mod hinanden og fortæller der-
med som gennem musik, at han er en edderkop og ikke en flue. Hvis hunnen er tilfreds, lader hun sig parre, og senere lægger hun  
yndige lyserøde æg, der bliver beskyttet med et ægspind. Alt det kan du opleve i eget hjem, uden at skulle udenfor en dør.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer

Foto: Frederik Emil Leck Fischer
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MEJEREDDERKOP 
Pholcus phalangioides

STØRRELSE: Krop op til 10 mm og meget lange  
ben oveni.
LEVEALDER: Op til 3 år.
ÆDER: Andre edderkopper, plus hvad den finder  
i andres spind.
HER SER DU DEN: I alle hjørner, der ikke har set  
en støvsuger et par dage.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: Den er kun indenfor.
FORVEKSLING: Ægte mejere og stavedderkopper  
med lidt god vilje.

I gamle dage var det meget almindelig at se husedderkopperne i mørke kroge eller på erotisk jagt hen over stuegulvet. Men nu er de 
nærmest forsvundet. Den skyldige er en spinkel, langbenet lille sag, som ikke ser ud til at kunne gøre en flue fortræd. Men det kan den. 
Den æder alt, også fluer, og især hvis den kan stjæle dem ud af munden på andre edderkopper. Laver den berøvede edderkop for  
meget ballade, bliver hun også dræbt og ædt. Det er helt tilfældigt, at hunnerne har aftegningen af et kranium på overkroppen, men 
det er ganske passende. Hunnerne bærer rundt på æggene i en lille silkepose, men hvis de møder en han, de finder interessant,  
hænger de gerne posen fra sig og parrer sig en ekstra gang. Man ved jo aldrig, hvornår prinsen på den hvide hest dukker op igen.  
Hvis du keder dig en dag, kan du prøve at puste på mejeredderkoppen. Straks går den i gang med at ryste kroppen vildt i eget spind, 
som havde den fået et voldsomt epileptisk anfald. Rystelserne er så kraftige, at dens fjender ikke kan fokusere på den, og med lidt held 
lader de mejeren være i fred.

ENGJÆGER 
Pardosa amentata

STØRRELSE: 5-8 mm.
LEVEALDER: Omtrent et år.
ÆDER: Alt, hvad den kan løbe op i den rette  
størrelse.
HER SER DU DEN: Løbende rundt på engen og  
i skovbunden.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I haven,  
ved søen, i byen – den er overalt.
FORVEKSLING: Alle de andre ulveedderkopper.

Det tidlige forår er generelt ikke højsæson for edderkopper, men én er der god chance for at løbe ind i, og det er engjægeren. Allerede i 
marts udnytter den varmen fra den første sol til at gå på jagt. Når vi når sommeren, er den nok også den edderkop, man ser alleroftest i 
skoven, især i de lidt åbne og solbeskinnede områder. Engjægeren er en af de adskillige ulveedderkopper, vi har herhjemme, og den 
har et charmerende overvægtigt udseende sammenlignet med de andre ulvemagre edderkopper i familien. Som alle ulveedderkopper 
bruger den ikke spind, men jager hen over skovbunden. Parringen sker fra maj måned, ved at hannen forsigtigt nærmer sig hunnen, 
mens han vinker febrilsk med forbenene for at fortælle, at han ikke er en madpakke. Lykkes han med at befrugte æggene, er hans rolle 
derefter udspillet, mens hunnen bærer rundt på æggene i en lille silkepose. Det er et meget almindeligt syn i sommerskoven. Selv efter 
klækningen fortsætter hun med at være en fortræffelig mor. Ungerne kravler op på bagkroppen af hende, og hun fragter dem rundt 
med sig. Når de små til sidst forlader deres mor, sker det som små faldskærmssoldater, der lader sig fragte af brisen ved at smide en  
silketråd så let som et åndedrag op i luften og se, hvor den fører hen.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer

Foto: Frederik Emil Leck Fischer

19
NATUR vejleder  •  30. årg.  •  nr. 3  •  2021



VANDEDDERKOP 
Argyroneta aquatica

STØRRELSE: Hun: 10-15 mm.. Han: 20 mm.
LEVEALDER: Op til 2 år.
ÆDER: Små vanddyr.
HER SER DU DEN: I sø og havedam.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: Kun nær vand.
FORVEKSLING: Finder du en edderkop under 
vand, er der ikke mange valgmuligheder.

Som en lille, mangebenet havfrue dykker vandedderkoppen ned under vandoverfladen iklædt en perlende sølvrustning af luft.  
Nede under vandet har edderkoppen bygget et net af silke, og i det fanger den de iltrige bobler, den har fragtet ned med sin behårede 
krop. På den måde kan den stadig bruge sine boglunger under vandet og udnytte det spisekammer, som din havedam byder på.  
Maden skal også fortæres i den trygge dykkerklokke, for ellers bliver edderkoppens fordøjelsesvæsker så fortyndede, at de er virknings-
løse. Hen over vinteren har vandedderkoppen sikkert skjult sig i et sneglehus under vandet, men i forårsmånederne kan du være heldig 
at se hunnen spinde ynglekammeret, som hun senere vil lægge sine æg i. Selve parringen sker efter en undervandsdans, hvor hannen 
først jager hunnen ud af sin boble, hvorefter de svømmer sammen. Hvis hun er interesseret i ham, får han lov til at parre hende og  
tilbringe tid i hendes dykkerklokke, dog kun til hun begynder at bygge børnekammeret. Lad være med at fange vandedderkoppen 
med hænderne, den har som en af de ganske få edderkopper et bid, der kan trænge igennem huden.
Det er ikke farligt, men biddet kan mærkes.

ROVEDDERKOP 
Pisaura mirabilis

STØRRELSE: Krop på op til 15 mm.
LEVEALDER: 1 år.
ÆDER: Insekter og andre leddyr.
HER SER DU DEN: I græsplænen og buskene.
HER STØDER DU OGSÅ PÅ DEN: I skoven.
FORVEKSLING: Med den slanke, spidse bagkrop 
og de karakteristiske tegninger tager man 
sjældent fejl.

Edderkopper er berømte for, at hannen bliver ædt af hunnen. Men det er sjældent en fordel for den stakkels han (selv om visse arter 
gladelig lader sig spise for børnenes skyld). Derfor har mange edderkopper udviklet metoder til at undgå denne skæbne, og den meget 
almindelige rovedderkop har fundet på en af de mest snedige. Før mødet med en sulten hun fanger hannen en flue og pakker den 
pænt ind i silkebånd. Mens fruen pakker bryllupsgaven ud og fortærer den, kan han få overstået resten af parringen uden at blive ædt. 
Jo større gave, jo mere sæd får han tid til at aflevere. Under hele parringen holder han et ben på gaven, så han kan holde styr på, om 
hun stadig er i gang, eller om hun er klar til at tage ham som dessert. Indimellem snyder han og afleverer ikke en frisk flue. I stedet 
pakker han et stykke råddent blad eller lignende ekstra godt ind. Så har han ellers travlt, for når hun opdager snyderiet, bliver der  
ballade. Men ikke nok med det. De luskede hanner kan også spille døde for at undgå at ende som frokost. De hanner, der har udviklet 
denne evne, er overraskende succesrige og har tre gange så stor sandsynlighed for at overleve en parring.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer

Foto: Frederik Emil Leck Fischer
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Forunderlige og  
fantastiske dyr

I den store, rigt illustrerede og let anvendelige 
bog om naturen deler biolog og naturformidler 
Anders Kofoed ud af sin begejstring og sin kær-
lighed til Danmarks dyr og planter og fortæller 
med vid og humor om danskernes nære natur 

og guide til naturoplevelser året rundt.

Anders Kofoeds store bog om naturen.  
360 sider, vejledende pris 299,95 kr.  

(Lindhardt og Ringhof).

Foto: Finn Lillethorup

Konkurrence
Blandt NATURvejleders læsere udloddes et eksemplar 
af bogen "Anders Kofoeds store bog om naturen". 

Svar på nedenstående spørgsmål:

Hvorfra har kamæleonedderkoppen sit navn?
1.  Den kæmpestore kødædende edderkop lever af  

at udsuge kamæleonens hjerne.
2.  Den kan skifte farve efter omgivelserne. 
3.  Den er lidt af en humørmæssig forvandlingskugle,  

og kan blive meget aggressiv. Derfor kan den ikke  
anbefales som kæledyr til små børn.

Indsend dit svar på opslaget her på siden: 
Naturvejledning Danmark Facebook

Vinderen udtrækkes blandt de rigtige svar  
d. 1. oktober og får direkte besked.
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Naturvejleder og edderkoppe-
nørd Søren Rafn er vild med  
at bruge edderkopper i for-
midlingen. Her giver han et 
bud på et enkelt, inspirerende 
og velfungerende forløb, der 
er nemt at tilpasse efter delta-
gernes alder og niveau.

Man behøver ikke at være edderkoppe
nørd for at få øje på alt det fantastiske 
ved edderkopper, selvom det selvfølgelig 
hjælper lidt ;) Faktisk er edderkopper 
anderledes på næsten alle planer, og har 
egenskaber, som kan virke næsten ma
giske – og så er de jo alle vegne. Hvad 
mere kan man egentlig bede om?

Fordommene frem i lyset
Edderkopper er en dyregruppe som alle 
har et forhåndskendskab og en holdning 
til. Oftest er kendskabet noget præget af 
myter og holdningerne dybt subjektive. 
Formidling af edderkopper har det der
for med at sætte alle de udfordringer på 
spidsen, som man kan møde i formid
lingen af småkryb, plus lidt til. Der er et 
eller andet dybereliggende forbehold 
der vækkes når det er edderkopper der 
skal i fokus. På den anden side er edder
kopper noget af det letteste af arbejde 
med, og når først børnene er i gang med 
aktiviteterne falder paraderne hurtigt og 
forbehold forvandles til fascination. 

Begynd dagen med et garnnøgle
Jeg vil i denne artikel koncentrere mig 

Af Søren Rafn, naturvejleder 
og naturfagskonsulent,  
Naturcenter Nyruphus

Det gode forløb

Foto: Søren Rafn
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om at skitsere enkle måder at arbejde 
med edderkopper på, med grupper som 
aldrig har arbejdet med edderkopper i 
felten, og som de fleste vil kunne gen
nemføre. 

Det kan være en god start at give gæ
sterne mulighed for at sætte ord på de
res forventninger for forløbet og deres 
forestillinger om edderkopper. Det kan 
med fordel gøres med en rulle garn som 
kastes til den som får/tager ordet, og 
som holder fast i tråden og kaster garn
nøglet videre til den næste. På den måde 
ender man med noget der med lidt god 
vilje ligner et edderkoppespind ;)

Ta’ temperaturen med Greenaway
Jeg har også haft gode erfaringer med at 
lave en Greenaway spokesproces med 
afsæt i deltagernes tryghed ved edder
kopper. Deltagerne danner en rund
kreds og placerer en genstand på en lige 
linje fra kanten af rundkredsen og ind 
til midten, hvor kanten af rundkredsen 
er ”slet ikke tryg” og midten er ”helt 
tryg”. Hvis der er deltagere som ikke er 
trygge, skal det selvfølgelig anerkendes 
og aktiviteterne tilpasses den enkelte. 
Processen bør gentages som slutevalue
ring for at synliggøre den udvikling de 
enkelte deltagere har oplevet gennem 
forløbet.

Tegning giver indsigt
En anden god indgang til at øge fokus 
på edderkopperne, er at enten facilitere 
en fælles tegning af hvordan deltagerne 
forestiller sig en edderkop, eller lade 
hver deltager tegne sin egen forestilling 
af en edderkop. Det er her vigtigt at give 

gruppen/den enkelte deltager lov til at 
illustrere deres/sine fejlforestillinger, da 
tegningen er den forestilling som skal 
afprøves i forhold til virkeligheden. Alt
så, at deltagerne reflekterer over tegnin
gen undervejs i forløbet, i takt med at de 
får set nærmere på edderkopperne. Der 
kan f.eks. være usikkerhed i forhold til 
antal af lemmer, kropsdele, øjne osv. I 
takt med at deltagerne bliver klogere 
kan tegningen justeres løbende eller af
slutningsvis, for at tydeliggøre de ind
sigter deltagerne har erfaret i forløbet. 
En anden mulighed er at afslutte forlø
bet med at lade deltagerne lave en mo
del af en edderkop af ler, piberensere, 
perler osv.

Jagten sætter ind
Når deltagerne er varmet op og fokus på 
dagens emne er skærpet, skal der fanges 
edderkopper. Som med de fleste andre 
kriblekrable forløb foregår det bedst på 
en lun og gerne vindstille dag. Paradok
salt nok er der flest edderkopper før 
sommerferien, men det er først i sen
sommeren at der er maksimal størrelse 
på de fleste af arterne, så den optimale 
periode er august/september afhængig 
af hvordan vejret arter sig. Indian sum
mer er klart at foretrække ;)
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Foto: Søren Rafn
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Slagnet og petriskåle
Fangstudstyret afhænger noget af hvor 
man ønsker at lede efter edderkopper, 
men grundrekvisitterne kan koges ned 
til slagnet og petriskåle. Slagnet egner 
sig især til høj urtevegetation, hvor man 
vil kunne finde overraskende tætheder 
af edderkopper. Det er givtigt at lede ef
ter soleksponerede steder i skovbryn og 
hegn, og langs stier og vandløb. Fangst 
med slagnet er en meget aktiv og produ
cerende fangstmetode, som kræver at 
deltagerne kan håndtere de mange dyr i 
nettet og har nok beholdere til at opbe
vare dem i. 

Her kommer petriskålene ind i bille
det. De er lette, billige og fylder ikke 
meget på turen, og så er de meget enkle 
at anvende. Desuden kan de sikre at ed
derkopperne ikke går op og ned ad hin
anden, hvilket ufravigeligt ender med 
døde og stressede edderkopper. Petri
skåle gør det også let at iagttage edder
kopperne tæt på. Og så er de helt genia
le når fangsten skal sorteres.  

Sortering og søjlediagrammer
Min erfaring er at det ikke er artsbe
stemmelsen som sådan, der motiverer 
og engagerer deltagerne. En mere over
ordnet sortering af de forskellige edder
kopper, kan sagtens gennemføres. Man 
kan afhængigt af deltagernes forudsæt
ninger sortere edderkopperne efter køn, 
fangststed, udseende, type af spind osv. 
Jeg har ofte hjulpet med selve artsnav
net, og udleveret artskort med billede af 
deres forskellige edderkopper til grup
perne, hvis de ikke selv har haft held til 
at koble artsnavne til deres edderkopper. 
Og så har de selv sorteret med afsæt i 
kortene og deres indbyrdes diskussio
ner. Det hjælper med artskendskabet, 
skaber gode lejligheder for at kigge helt 
tæt på edderkopperne  og giver et me
get godt billede af edderkoppefaunaen 
på stedet, med afsæt i de fangstmetoder 
der er anvendt og årstiden som de mest 
oplagte variabler at vende med deltager
ne. Lav eks. et søjlediagram med edder
kopperne, både et for dagen, og et der 
løbende holdes opdateret for naturcen
tret /skolen. Holdes de to diagrammer 
op mod hinanden er der sikkert også 
forskelle der kan reflekteres over.

Tak for i dag
Til sidst skal edderkopperne selvfølgelig 
slippes løs igen, det gøres bedst hen over 
høj urtevegetation eller buskads, så der 
er lidt plads for edderkopperne at flygte 
på.

Har deltagerne haft held med at fange 
eks. huskartespinder eller husedderkop, 
er der også mulighed for at have dem 
som terrariedyr. Især husedderkoppen 
egner sig fortrinligt som terrariedyr; 
den er stor, fordringsløs, spiser det me
ste småkravl den kan overmande, og 
bliver forholdsvis gammel. Så her er en 
oplagt mulighed for at forlænge forløbet 
hjem hos deltagerne.

Husk slutevalueringen. Ofte er delta
gerne meget overrasket over, hvor meget 
deres forestillinger om edderkopper har 
flyttet sig, og har brug for at sætte ord 
på deres erkendelser.

Afslutningsvis vil jeg anbefale Krible 
Krables hæfte "Forskellighed", som in
deholder et væld af forskellige aktivite
ter med edderkopper og andre smådyr.

 o

Foto: Finn Lillethorup

Husedderkoppen egner sig 
fortrinligt som terrariedyr; 
den er stor, fordringsløs,  
spiser det meste småkravl  
den kan overmande, og  
bliver forholdsvis gammel. 
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MuseumBox Edderkopper er 
et lækkert, gennemarbejdet 
og gratis undervisnings-
materiale udarbejdet af  
Statens Naturhistoriske  
Museum. Nemt og inspire-
rende at gå til, med en super 
høj faglighed og lige til at 
downloade og bruge.

MuseumBox Edderkopper er et tvær
fagligt undervisningsmateriale om ed
derkopper med tekster, fakta og opgaver 
til dansk, billedkunst, natur/teknik og 
matematik for 0.3. klasse.

Materialerne er udviklet af Skole og 
Gymnasietjenesten på Statens Naturhi
storiske Museum til udstillingen 'Edder
kopper' på Zoologisk Museum 2012.

Edderkoppens anatomi
Få styr på edderkoppens anatomi med 2 
plancher. En simpel anatomiplanche til 
print og en infoplanche med tekster til 
elektronisk brug med zoom. 

Målestoksøvelse
Hos de fleste edderkopper er hunnen 
større end hannen.

I disse opgaver tegner eleverne og får 
øvet finmotorik, samtidig med at de får 
en begyndende forståelse af størrelses
forhold og målestok. 

Tegneopgaverne kan indgå i et natur/
teknikforløb om edderkopper og andre 
små dyr, eller i et matematikforløb om 
størrelser og målestok. Opgaverne er 
målrettet 0.3. klassetrin med skiftende 
sværhedsgrad; der er tre opgaver hvor 
sværhedsgraden øges gradvist.

Gratis materiale med høj faglighed

MuseumBox  
Edderkopper 

Af Mia Lindegaard Pedersen, 
naturvejleder, Skole- og 
Gymnasietjenesten, Statens 
Naturhistoriske Museum.

Lærervejledninger, opgaveark, plancher  
og tegninger kan downloades her...
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Prik-til-prik øvelse
Forskellige slags edderkopper spinder 
forskellige slags spind. 

I dette forløb tegner eleverne fra prik 
til prik i tallenes rækkefølge. De tegner 
fangtrådene i forskellige slags edderkop
pespind. Fangtrådene er de klistrede 
tråde i et edderkoppesind, som fanger 
insekter.  

Ved at tegne efter prikkerne, bliver 
eleverne opmærksomme på opbygnin
gen af forskellige edderkoppespind. De 
øver talrækken op til 55 og deres finmo
torik. Opgaverne er målrettet 0.3. klas
setrin med skiftende sværhedsgrad; der 
er tre opgaver hvor sværhedsgraden 
øges gradvist.
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Symmetriøvelse
Edderkopper kan have forskellige stør
relse, form og farve, men grundlæggen
de er de alle bygget op på samme måde.  

I dette forløb tegner eleverne symme
tritegninger, der viser hvordan edder
kopper er bygget op. 

Ved at tegne oven på stregerne, tegne 
efter og færdigtegne, bliver eleverne op
mærksomme på edderkoppernes op
bygning, dele og udseende. I processen 
hvor der tegnes og farvelægges kan ele
verne øve finmotorik og øve sig i at tælle 
ben og led.  Tegneopgaverne giver mu
lighed for at arbejde med symmetri og 
spejling.

Opgaverne er målrettet 0.3. klassetrin 
med skiftende sværhedsgrad; der er 4 
opgaver hvor sværhedsgraden øges 
gradvist. 

Anansi-eventyr
Anansi er en snu edderkop, der optræ
der i vestafrikanske myter og eventyr. 

I to tekster læser eller hører eleverne 
nyskrevne eventyr om edderkoppen 
Anansi. Det er kunsteventyr, som er ba
seret på virkelige edderkoppers forun
derlige levevis og adfærd i naturen. På 
den måde lærer eleverne overraskende 
fakta om edderkopper, samtidig med at 
de træner deres læse, lytte og genfor
tællingsfærdigheder. 

Eventyrene kan bruges i et tværfagligt 
forløb i dansk og natur/teknik. Efterføl
gende kan man snakke om eventyrtræk 
i historierne: en helt (Anansi), heltens 
rådgiver (Anansis kone), gentagelser, 
tallet tre, talende dyr, og hjemmeude
hjem. Desuden kan læreren gennemgå 
hvad der er fakta og hvad der er fiktion i 
eventyrene. 

Teksternes læseniveau er målrettet til 
2.3. klassetrin, men kan også bruges 
som højtlæsning for 0. til 1. klasse. 

Farvelægningsark
Edderkopper har forskellige mønstre og 
farver. 

Med farvelægningsarkene kan elever
ne farvelægge mønstre på 4 forskellige 
edderkopper. 

 o
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Zebraedderkop, korsedderkop 
og jagtedderkop er fascine-
rende skabninger med hver 
deres eventyrlige superevner. 
Vi sætter spot på tre seje 
spindlere, som du formodent-
lig kan finde i din nærnatur. 

Antboy – Batman – Wasp – Spiderman. 
En lang række af superhelte har lånt su
peregenskaber fra de små superdyr i na
turen, og det er et godt udgangspunkt 
for et forløb, en oplevelse eller en ekspe
dition i naturen, hvor man leder efter 
dyr med skjulte eller åbenlyse superev
ner.

Som naturformidlere er vi ofte op
mærksomme på, i hvor høj grad vi 
kommer til at tilskrive dyr menneskelige 
egenskaber. Vi vil forhindre for meget 
antropomorfisme og ”disneyficering” af 
naturen, hvor vi tilskriver dyr og natu
ren menneskelige træk, følelser eller in

tentioner. Men er der et ord for det om
vendte? Er det ikke en ret god historie, 
når vi vælger at tilskrive mennesker 
(godt nok supermennesker) træk og 
egenskaber fra dyrene?

Et godt eksempel er edderkopper, 
men der er også masser af andre super
dyr i naturen. Edderkopper er ikke in
sekter, men spindlere som mejere, mi
der og skorpioner. Alle edderkopper har 
en todelt krop, giftkirtler, otte ben og 
spindevorter, men der er masser af ed
derkopper, der ikke spinder et fangstnet. 
I Danmark har vi ingen farlige edder
kopper, så du kan med sindsro selv tage 
ud og blive fascineret af de smukke ed
derkopper med den interessante levevis.

Her er et par seje superspindlere, som 
du formodentlig kan finde i din nærna
tur. 

Bungyjumpende, zebrastribet springfyr
Når solen skinner kan du meget let fin
de og komme helt tæt på en lille bungy
jumpende, zebrastribet springfyr.

Af Ole Laursen, 
Fondsrådgiver 
VILLUM FONDEN.

Naturens  
små superhelte

Foto: Cristian Bortes WikiMedia
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Zebraedderkoppen er en meget almin
delig 57 millimeter lang springedder
kop med sorte og hvide zigzagstriber 
på ryggen. Du kan finde den på husmu
re, varme sten, stakitter og træer overalt 
i Danmark – særligt når solen skinner. 
Når du først har fundet en zebraedder
kop, bør du tage dig tid til at kigge lidt 
på dens jagtteknik, som minder om det 
bedste hos de store rovdyr  blandet 
med lidt Spiderman. 

Zebraedderkoppen sniger sig ind på 
sit bytte og fanger det i et langt spring. 
Den er meget dygtig til at beregne præ
cist, hvor den skal lande for at fange et 
bytte, og så har den udviklet helt særlige 
jagtudstyr. 

For det første har den på sine ben og 
fødder en masse bittesmå hårduske med 
modhager, der hjælper den med at hol
de sig fast på de helt lodrette overflader. 
For det andet spinder den en sikker
hedsline, som den binder til sit ene ben 
og sætter fast på muren, inden den 
springer efter et bytte. Zebraedderkop
pen kan springe otte til ti gange sin egen 
længde og opdage sit bytte, selvom det 
er mere end 25 cm væk. 

Bagholdsangreb og giftkroge
Som en kat sniger zebraedderkoppen sig 
i cirkler helt tæt på byttet og angriber 
normalt først, når den er 23 cm væk og 
helst med et bagholdsangreb. Selv om 
zebraedderkoppen sætter af på en lodret 
flade og springer lige ud i luften, lander 

den alligevel præcist ned over byttet. 
Nogle gange griber den endda byttet 
med forbenene i luften. Derefter hugger 
den sine giftkroge i byttet og udsuger 
det på stedet. Det lyder lidt uhyggeligt, 
men zebraedderkoppen kan ikke bide 
gennem vores hud, og er ikke på nogen 
måder farlig for mennesker. 

Hvis du fanger en zebraedderkop, kan 
du med en lup kigge nærmere på de sto
re øjne, som den bruger, når den bereg
ner springet. De fire øjne kigger fremad 
og fokuserer på byttet. De fire andre kan 
den bruge til at kigge til siden og bagud.

Dansende skuespil
På latin hedder zebraedderkoppen Salti
cus scenicus (den dansende skuespiller). 
Det gør den, fordi man kan se den kom
munikere med andre zebraedderkopper 
med en særlig lille dans, som består af 
små, rykvise siksakbevægelser. Det sker 
både når to zebraedderkopper møder 
hinanden på muren og i forbindelse 
med parringen, hvor hannerne danser 
og viser sine store overkæber (palper) 
frem for at imponere og score hunner
ne. 

Hunnen anbringer senere sine æg i et 
ægspind i en sprække eller en revne. 
Æggene bevogtes, og hunnen passer på 
ungerne, indtil de kan klare sig selv.  

Zebraedderkoppen er en af cirka 35 
arter af spændende springedderkopper i 
Danmark.
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Glitrende sølvnet
I august og september er naturen plud
selig en morgen spundet ind i et glitren
de net af fine sølvtråde. Faktisk har ed
derkopperne sat deres store net ud 
gennem det meste af sommeren, men tit 
får vi først for alvor øje på de smukke 
spind, når nætterne bliver koldere, og 
luftens fugt sætter sig på spindene som 
bittesmå dugdråber. Der er fundet næ
sten 50 arter af hjulspindere i Danmark, 
og den mest kendte almindelige er også 
en af de største arkitekter af stor hjul
spind – nemlig korsedderkoppen. 
Korsedderkoppen er ikke kræsen. Den 
spiser fluer, natsværmere, guldøjer, myg, 
bier, vårfluer og alt andet småkravl, der 
lander i spindet. 

Født til at spinde
Korsedderkoppens spind kan blive stør
re end et cykelhjul og minder faktisk 
også om et cykelhjul, bare med en mas
se klistrede tråde. Korsedderkoppen 
skal ikke lære at lave et spindelvæv af 
sine forældre eller i en spindeskole. Det 
er ret vildt. Edderkoppen er bare født til 
at lave et spindelvæv. Det er ikke noget, 

den først skal lære eller øve sig på. Byg
geriet klares ved, at korsedderkoppen 
måler sig frem med benlængder. Den 
tager måske 3 benlængder silke i den 
ene retning, så ”en knude” og så 3 læng
der i den anden retning. Når en korsed
derkop skal lave et spindelvæv, begyn
der den med de tråde, der danner 
rammen omkring spindelvævet, og med 
de tråde, som går ud fra midten af hju
let. Selv om trådene er meget tyndere 
end et hår, er de enormt stærke. Bagef
ter spinder den en spiral af en lang, 
klæbrig tråd med en slags lim på. Det er 
den tråd, som skal fange byttet. 

Lim, olie og blåt blod
Når du finder et sted med mange kors
edderkopper, bør du stå tidligt op. Kors
edderkopperne reparerer og fornyr 
nemlig deres spind hver morgen. De 
spiser de gamle limtråde i spiralen og 
erstatter dem med nye, så nettet står 
friskt og klart til dagens fangst. Sæt lidt 
tid af til at sidde og se på edderkopper
nes spændende liv. Nogle gange sidder 
korsedderkoppen midt i sit spind, mens 
den andre gange gemmer sig lidt i et 
skjul, hvor den har en alarmtråd, der 
forbinder midten af nettet med skjule
stedet. Edderkoppen har foden på trå
den og får direkte besked, når der er et 
insekt i nettet.

Korsedderkoppen er dækket af et 
tyndt lag olie, som kommer fra dens 
kløer og hud. Olien gør at edderkoppen 
ikke hænger fast i sin egen lim. Edder
koppers blod er blåt. 

Se den fange et bytte
Flyver et insekt ind i korsedderkoppens 
net, mærker edderkoppen det med det 
samme. Den skynder sig ind og lammer 
byttet med sin gift. Så pakker edderkop
pen byttet ind i fine silketråde og bærer 
det hen, hvor den kan spise det uheldige 
insekt. Du skal ikke være bekymret, for 
korsedderkoppen kan ikke bide igen
nem din hud, og giften er ikke farlig for 
dig.

Har du en stemmegaffel, kan du snyde 
edderkoppen til at tro, at der er et bytte i 
nettet. Slå stemmegaflen an og hold den 
forsigtigt på nettets limtråde. Edderkop
pen tror, at der er et bytte i nettet og 
kommer farende. 

Korsedderkop
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Led efter lorte-rygmærket
Du kan kende korsedderkoppen på det 
fine lyse kors, den har på sin lidt trekan
tede og spidse bagkrop. Korsedderkop
perne kan være både sorte, mørkebrune, 
rødlige, grønne eller sandfarvede. De 
hvide kors er egentlig nogle gennemsig
tige platter, hvor du kan se ind på ed
derkoppens tarme. Edderkoppens lort 
er hvidt, og kan altså ses gennem edder
koppens ryg. 

Aftryk af edderkoppespind
Hvis du nænner det overfor edderkop
pen, kan du lave smukke aftryk af et ed
derkoppespind. Allerførst fjernes edder
koppen, som sættes et sikkert sted i 
nærheden. Så sprayer du spindet med 
limspray eller hvid spraymaling. Heref
ter sætter du et ark sort karton op bag 
nettet. Klip de tråde af, der går ud over 
arkets kanter. Har du brugt limspray, 
drysser du kartoffelmel eller talkum ud 
over arket. Det vil sætte sig fast i det 
smukke mønster fra spindet.

Skovbundens geparder
Hvis du var 1000 gange mindre, skulle 
du passe godt på jagtedderkopperne. 
De er skovbundens geparder, der med 
deres otte lange ben løber hurtigere end 
de fleste andre smådyr. De kaster sig 
over byttet og bider det med deres gift
kroge, så det dør.

Jagtedderkopperne kan blive op til to 
centimeter lange. De kommer frem alle
rede i marts, så snart solen begynder at 

varme ordentligt. Når det bliver varme
re, dukker flere og flere op, og om som
meren kan jorden i solbeskinnede skov
lysninger og åbne enge vrimle med de 
hurtige små fætre.

Æggene kommer med på jagt
Hvis du om foråret ser en jagtedderkop, 
der bærer rundt på en lille kugle, er det 
en hun med æg. Hun har dem i en lille 
ægpose, som hun har spundet omkring 
æggene. Hun bærer hele tiden rundt på 
æggene i den lille pose – også når hun 
er på jagt. Omkring starten af juli rev
ner posen, og de 4050 små unger kom
mer ud af æggene. De små unger krav
ler straks op på morens ryg, hvor de 
sidder nogle dage og vænner sig til den 
nye verden. 

En fælde til jagtedderkopper
Du kan grave en faldfælde ned i jorden 
på et sted, hvor du tror, der er mange 
jagtedderkopper. Tag et syltetøjsglas el
ler en anden beholder med glatte sider. 
Grav glasset ned i jorden, så overkanten 
er lige under overfladen. Skjul kanterne 
med lidt blade. Edderkopperne og andre 
dyr, der bevæger sig på jordoverfladen, 
falder ned i glasset.

Læg et tag over fælden, hvis det skulle 
regne. Ellers drukner dyrene i glasset. 
Husk, hvor du har gravet fælden ned, og 
tøm den jævnligt. Lad den aldrig stå 
længere end en dag. Husk at dække hul
let til, når du fjerner fælden. 

 o

Jagtedderkop
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På opdagelsesrejse  
i naturen

Ole Laursens bog 
 ‘50 ting du skal prøve i naturen, før du fylder 12’ 

gør børn og voksne til opdagelsesrejsende, 
eventyrere, jægere, samlere og forskere i den 

danske natur.  
Bogen er et mix af ideer og inspiration  
til oplevelser i naturen og en personlig  

logbog med plads til noter  
og billeder. 

160 sider, 199,95 kr. 
Gyldendal

Foto: Frederik Emil Leck Fischer 

Konkurrence
Blandt NATURvejleders læsere udloddes et eksemplar 
af bogen "Min naturbog  50 ting du skal prøve i natu
ren, før du fylder 12" af Ole Laursen. 

Svar på nedenstående spørgsmål:

Hvor mange øjne har en zebraedderkop?
 2  som os mennesker.

4  et på hvert af de forreste ben.
8  så den kan se i alle retninger.

Indsend dit svar på opslaget her på siden: 
Naturvejledning Danmark Facebook

Vinderen udtrækkes blandt de rigtige svar  
d. 1. oktober og får direkte besked.
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Foto: Finn Lillethorup
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Arter.dk og feltappen Arter er 
et nyt spændende gratis 
værktøj, der kan bruges både 
som opslagsværk og til dine 
egne indrapporteringer - fx af 
edderkopper.

Én skorpiontæge, en døvnælde og en 
stinkende storkenæb blev det til, da mil
jøminister Lea Wermelin (S) den 18. 
maj 2021 lancerede den nye officielle 
artsportal for Danmark – Arter. Den 
danske befolkning har taget godt imod 
Arter, og samme dag blev flere end 
1.000 nye brugere registreret på Arter.

Arter kan bruges som det daglige ind
rapporteringsværktøj, som opslagsværk 
(der kommer hele tiden nye artsbeskri
velser til) og som eftersøgningsværktøj. 
Desuden indeholder Arter den officielle 
liste over danske arter og har erstattet 
Allearter.dk. Alle data på Arter stilles 
gratis til rådighed for alle.

Det er ikke nødvendigt at være logget 
ind som bruger for at bruge de fleste 
funktioner. Men hvis man vil indrap
portere et fund og være med i validerin
gen af andres fund, er det nødvendigt at 
oprette sig som bruger og være logget 
ind.

Foto og indtastning af fund
Hvis du f.eks. finder en edderkop, du  
aldrig har set før, kan du tage et foto, 
uploade det, og hvis du har en idé om, 
hvad du har fundet, kan du foreslå det. 
Hvis du kun ved, at det er en edderkop, 
kan du foreslå artsgruppen edderkopper 
(og mider). Eller hvis du slet ikke ved, 
hvad du står med, kan du vælge funkti
onen ”jeg ved ikke hvad jeg har fundet”. 

Fundet skal tjekkes for tid og sted og 
så uploades til Arters hjemmeside, arter.
dk, hvor andre brugere og eksperter 
hjælper med at bestemme og validere 
fundene. 

Søg og del  
dine fund på Arter

Af Marianne Graversen, 
Kurateringsmedarbejder, 
Naturhistorisk Museum 
Aarhus
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Hvis man befinder sig et sted med dårlig 
forbindelse, vil Arterappen med navnet 
’Arter – indberetning’ gemme fundene 
på telefonen og uploade dem, næste 
gang der er tilstrækkelig dækning. 
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Søge efter andres fund
Den anden funktion i Arter feltapp er, at 
du kan søge efter andres fund. Her væl
ger du afstand (imellem 100 m og 20 
km) og tidsrum (i dag til 10 år), og du 
kan vælge imellem de forskellige arts
grupper. 

Du kan naturligvis også vælge at bruge 
hjemmesiden arter.dk til at indberette 
dine fund. Det kan være lettere, f.eks. 
hvis du bruger et digitalkamera og ger
ne vil vælge de bedste fotos. Det er også 
på hjemmesiden, at al validering fore
går, og du kan se andre brugeres fund.
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Arter.dk
Arbejdet med Arter udføres som et samarbejde 
mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske 
Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus og  
DanBIF. Finansieringen kommer fra Aage V. Jen-
sen Naturfond, 15. Juni Fonden og den danske 
stat.
GBIF - Global Biodiversity Information Facility er 
en multinational infrastruktur, der har som mål 
at gøre al verdens information om biodiversitet 
frit tilgængelig for søgning og analyse via inter-
nettet. DanBIF er den danske del af GBIF.
Arter modtager og leverer data til DanBIF/GBIF. 
Derfor er der allerede nu data fra flere end 40 
millioner fund på Arter. De ældste fund er fra be-
gyndelsen af 1800-tallet.
Nogle af de databaser, der udveksler fund med 
GBIF, og som derfor også optræder på Arter, er:
• iNaturalist, validerede artsfund fra Danmark – data, der 

har forskningskvalitet.
• Dansk Ornitologisk Forenings artsfund i Danmark – data, 

der er valideret. 

Det er også på hjemmesiden, at du fin
der Artsbogen, hvor du kan læse artsbe
skrivelser og foretage mere avancerede 
fundsøgninger. 

Husk, at Arterfeltappen kun er en  
lille del af det store kompleks Arter, der 

 

• Bugbase, Lepidopterologisk Forenings artsfund i Danmark – 
sommerfugle og vårfluer

• Svampeforeningens artsfund i Danmark – Svampeatlas
• Danmarks Miljøportals Naturdatabase
• Dansk Pattedyratlas
• Biowide Species data – BioWide, Dansk biodiversitetsunder-

søgelse på 130 plot i Danmark
• Danish True Bugs, ægte tæger + Danish Grasshoppers (Ort-

hoptera), danske græshopper - fra samlinger på Naturhisto-
risk Museum Aarhus

• Levermosser og hornmosser i Danmark + Danske Svampe + 
Alger + Danish Plant Bugs (Miridae), blomstertæger + Hvir-
velløse dyr (ekskl. insekter og anden entomologi) - fra Sta-
tens Naturhistoriske Museums samlinger

• Vandlevende biller, artsfund fra Mogens Holmen
• Atlas Survey of the Butterflies of Denmark – Sommerfugleat-

las af Michael Stoltze
• Atlas Flora Danica – kortlægning af vild danske flora
• Danish Lacewings (Neuroptera) - Netvinger

sker fortsat udvikling af begge dele. Det 
er bl.a. planen at udvide med fotogen
kendelse, projektrum (til f.eks. skoler el
ler bioblitzer) og naturligvis mange, 
mange flere artsbeskrivelser.

 o
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Allerede i børnehaven har  
ungerne godt styr på edder-
kopper, mejere, hjulspind og 
tæppespind. Tilgangen er  
legende og eksperimente-
rende.

Jeg kommer på en del ture med Børne
huset Myretuen i Kjeldbjerg i Viborg 
Kommune. Jeg kender efterhånden pæ
dagogerne godt, og de inviterer mig tit 
med på ture med et ret specifikt emne. 
Det gjorde de også, da de besluttede sig 
for at gå i dybden med emnet edderkop
per. De er rigtigt dygtige til at udvælge 
sig et begrænset emne og fordybe sig 
langvarigt deri.

Ord skaber fokus
Min rolle på sådan en tur er at smitte 
med edderkoppebegejstring og hjælpe 
børnene med at få øje på edderkopper, 

edderkoppespind eller andre edderkop
petegn, når vi går afsted. Børnehuset be
søger to forskellige mindre, private sko
ve lige uden for byen. Jeg har inden 
besøget gjort mig nogle tanker om, hvad 
jeg gerne vil have, at de får fokus på un
der turen. Jeg udvælger mig nogle ord/
biologiske begreber, jeg synes, de skal 
præsenteres for. I dette tilfælde var det 
ordene hjulspind, tæppespind og retræ
te, som jeg ønskede skulle være det cen
trale på turen. 

Allerede i børnehusets hæk, lige uden 
for lågen, støder vi på det første edder
koppespind. Ét af børnene peger og rå
ber: ”Et edderkoppespind!” Alle kom
mer nærmere og ser på det flotte spind. 
Jeg har en vandforstøver med og med et 
par pust bliver spindet mere synligt, 
også for dem, der står længst væk. Uden 
alt for mange ord får vi snakket om 
hvad spindet ligner: et rundt cykelhjul. 
Første ord kan præsenteres: Hjulspind. 

Af Michael Winther, 
naturvejleder, Naturskolen i 
Viborg Kommune

Edderkoppeture med  
Børnehuset Myretuen

Foto: Bodil Mikkelsen
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Hjulspind og retræte
Vi går videre mod skoven. Men det går 
langsomt, for allerede nu er børnene fo
kuserede på at finde edderkoppespind, 
og da vi er i sensommeren, er der man
ge, mange spind. Her i buskene langs 
vejen er det mest hjulspind. I nogle af 
dem sidder spindets ejer. Men kommer 
børnenes fingre for tæt på, smutter ed
derkoppen væk. ”Se! Den gemmer sig i 
sin retræte” Næste begreb er præsente
ret. Jeg forklarer kort at edderkoppen 
har et gemmested, hvor den sidder trygt 
og godt i skjul for fugle. Herfra kan den, 
med et ben eller to på spindets tråde, 
mærke når en flue eller lignende flyver i 
nettet. Børnene er lynhurtige til at fange 
begrebet og bruger det straks overfor 
hinanden og pædagogerne. 

Tæppespind med fluer
Vi traver afsted og finder hjulspind og 
retræter i et væk indtil et barn råber: 
”Her er et edderkoppespind, som ikke 
ligner et cykelhjul, og det vender for
kert!” Pigen har fundet et spind, der ser 
noget mere rodet ud end et hjulspind. 
Det ligger vandret mellem nogle grene i 
en lille Hvidtjørn, og over det er en 
masse tråde på kryds og tværs. Vi sam
les alle om spindet. Frem med forstøve
ren og gøre det tydeligere. ”Næh, se et 
tæppespind!”, udbryder jeg og introdu
cerer det næste begreb. Vi får en afkla
rende snak om, hvordan et tæppespind 
virker, når man skal fange fluer. Der 
kommer mange begejstrede input. Vi er 
ikke engang nået frem til skoven endnu, 
men vi er der snart, og da vi når frem, 

Foto: Bodil Mikkelsen
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Foto: Michael Winther

smider vi rygsækkene og går på opda
gelse efter alle de edderkopper og spind 
vi kan finde. Pædagogerne er nysgerrige 
sammen med børnene, og i små grup
per, får vi fundet masser af hjulspind, 
tæppespind og retræter. 

Hjemme igen efter sådan er en tur er 
de tre begreber godt på plads og børne
ne bruger dem helt naturligt i deres 
snakke på legepladsen og når de bliver 
hentet af deres far eller mor.

Teater og lege med edderkopper
Sammen med børnene og pædagogerne 
fra Myretuen lavede jeg senere endnu 
en edderkoppetur. Denne gang til den 
anden skov. Her lavede vi sammen et 
stort hjulspind mellem nogle træer. Pæ
dagogen Bodil fik rollen som hjulspin
derhunnen, der sad ved nettet. Pæda
gogen Martin var hanedderkoppen, der 
forsigtigt nærmede sig, og med sine for
ben spillede en særlig rytme på nettet, 
så hunnen kunne mærke, at han ikke 
var et bytte men derimod en frier, der 
gerne ville have en kæreste. Måske bli
ver han alligevel ædt? Dramaet foregik 
under hujen og begejstrede tilråb fra 
børnene, som bagefter selv prøvede rol
lerne. 

Det er noget, de husker, når deres 
voksne spiller engagerede med. Børnene 
får et indblik i edderkoppernes adfærd. 
Der er åbnet op for en forunderlig ver
den, som børnene forhåbentlig forbliver 
nysgerrige på, også når de bliver ældre.

 o

Foto: Bodil Mikkelsen

Foto: Bodil Mikkelsen

Foto: Bodil Mikkelsen
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Nysgerrige, kreative 
og eksperimenterende

Børnene har ligeledes tjek på at edder-
koppen (og mejerne) ikke er et insekt 
men en del af spindlerne.

Overordnet set arbejder vi ud fra præ-
missen først at være ”nysgerrige sammen” 
- derefter arbejder vi kreativt med at ud-
trykke vores tillærte nye viden, dette kun-
ne være i form af tegninger, malerier, filt 
o.l., hvor det kommer til udtryk at edder-
koppens krop har form som et 8 tal, mens 
mejerens har form som et 0, men begge 
slags har 8 ben. Derefter er vi undersø-
gende og eksperimenterende eksempelvis 
ved at fodre edderkopper i deres spind.”

/ Martin,  
pædagog i Børnehuset Myretuen,  
Harald Kiddes vej 26, Kjeldbjerg,  
Viborg Kommune.

”Hos de ældste børn i Myretuen - 
Kjeldbjerg er vi vilde med edderkop-
per. Vi har flere gange lavet mindre 
forløb udelukkende omhandlende ed-
derkopper. Det starter som regel med 
at vi inviterer ”vores” naturvejleder 
Michael ud til at kickstarte arbejdet - 
som voksne og børn den efterfølgende 
tid følger op på og dykker ned i.

Læringsmiljøet skal tage afsæt i mu-
lig læring og inddrage børnene som 
aktive medskabere af egen læring ved 
at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til 
børnenes forståelse af sammenhænge i 
naturen og deres omverden.

Vi har derfor børn som går og kigger 
efter tæppespind og hjulspind, vi har 
børn som indleder dialoger om hvor-
vidt det er en edderkop, mejer eller 
mejeredderkop de har fundet, og om 
hvordan man kender forskel. ”Me-
jeredderkoppen er kun indenfor, fordi 
at den ikke kan lide når det er koldt”

Foto: Bodil Mikkelsen
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At være utryg er ikke det sam-
me som at have en fobi, men 
frygt skal altid tages alvorligt, 
uanset om man står over for 
en fobiker eller en, der blot er 
bange for edderkopper. Og 
heldigvis kan araknofobi lige-
som andre fobier behandles 
relativt nemt og effektivt.

Jeg har en edderkopfobi! Det er en sæt
ning jeg ofte hører, når jeg viser edder
kopper frem. Jeg bliver altid ekstra op
mærksom når det sker. Jeg læser 
kropssprog, vurderer det talte toneleje, 
personens afstand til edderkoppen og 
jeg søger øjenkontakt. Jeg forsøger hur
tigt at få en fornemmelse af, hvor bange 
personen er, så jeg kan finde en god 
måde at bringe ham eller hende tættere 
på edderkoppen. Jeg prøver aldrig at 
bringe edderkoppen tættere på perso
nen, det er vigtigt!

Frygt skal altid tages alvorligt
Ikke alle, der er bange for edderkopper, 
har araknofobi, men frygten skal altid 
respekteres. Den person der relativt ro
ligt, ganske veltalende, måske en meter 
eller to fra en edderkop fortæller mig, at 
han/hun har en edderkopfobi, er dog 
ikke fobiker i ordets bogstavelige for
stand. Det er blevet sådan en ting vi si
ger. En hurtig måde at fortælle, at vi er 
lidt utrygge, er udenfor vores komfort 
zone, at vi er lidt bange. Måske lidt mere 
end lidt bange, javel. Men stadig ratio
nelle. Og i det her tilfælde stadig ståen
de ved siden af mig og edderkoppen. 
Sandsynligvis stadig nysgerrig og i stand 
til at kommunikere med ord. Jeg aner

Hjælp! - en edderkop!

af Mikkel Georg Schultz, 
Certificeret kognitiv terapeut 
og lærer, Fobibehandling.dk

Mikkel Georg Schultz har mange års erfaring 
med dyreformidling i akvarier og zoologiske 
haver. Han er i dag kognitiv fobibehandler i 
Fobibehandling.dk
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kender altid personens angst eller forbe
hold. Og min erfaring er, at jeg ret hur
tigt kan få ham eller hende tættere på 
edderkoppen ved at give handlemulig
heder og have tålmodighed. 

Hvis personen har en ægte fobi, er si
tuationen en helt anden. Hvis personen 
på forhånd ved, at der er en risiko for at 
møde edderkopper i en given situation, 
vil han eller hun sikkert slet ikke delta
ge. Men hvis det er i en situation, hvor 
edderkoppen pludseligt dukker op, vil 
personen miste sit sprog, sit rationale, 
sine hæmninger og kontrollen over sin 
krop. For det første der sker, når en ægte 
fobi manifesterer sig, er, at hjernen bli
ver afkoblet, og kroppen går i forsvar. 
Personen befinder sig i en tilstand helt 
uden kognitive handlemuligheder, hvor 
kroppens alarmberedskab har overtaget 
styringen. 

Uanset om man står over for en fobi
ker eller en, der blot er bange for edder
kopper, så er det utroligt vigtigt ikke at 
presse eller overraske personen, for har 
man ikke fuldstændig styr på personens 
mentale situation, kan man komme ud i 
nogle meget ubehagelige situationer, 
hvor man risikerer at gøre mere skade 
end gavn. 

Hvad er en fobi?
En fobi er en overdrevet irrationel angst, 
der påvirker fobikerens livskvalitet ne
gativt, og der er identificeret over 400 
forskellige fobier.

Vi har alle oplevet situationer, hvor 
hjernen er afkoblet. Det sker, når vi 
handler hurtigt og instinktivt. For når 
det virkeligt skal gå stærkt, skal ”hjer
nen” ikke blande sig. Den er meget god 
at have, hvis der er flere muligheder og 
tid til at tænke over dem. Men hvis en 
bil kommer susende imod dig, skal du 
bare springe til side og ikke først bruge 
tid på at analysere dine muligheder, bi
lens fart, vægt og hvilken skade den kan 
påføre din krop. Hvis du snubler, skal 
du bare gribe ud. Hvis nogen råber bøh, 
skal du bare fare sammen og lave kara
tehænder. Det kan være, at du og din 
”hjerne” føler jer fjollede bagefter, men 
det er egentligt uretfærdigt, for hjernen 
og dit analyserende og bevidste rationa
le, var slet ikke med, da det skete. For 
ved farer, eller når der skal handles hur
tigt, frakobles de dele af vores hjerne og 
bevidsthed, og kroppen forbereder sig 
til forsvar bl.a. ved at udløse adrenalin, 
trække blodet ud til de større muskel
grupper og ændre puls og blodtryk.

Foto: Finn Lillethorup
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Seks gode råd til at hjælpe  
en edderkopfobiker

1. Skab afstand og fjern edderkoppen fra  
personen.

2. Anerkend at personens frygt er ægte.  
Sig f.eks. “jeg kan se, at du er bange” el-
ler “jeg kan se, at du ryster”. 

3. Fortæl, at det er ok at være bange.  
Sig f.eks. “alle er bange for noget, du er 
bange for edderkopper”.

4. Del din viden om edderkopper.  
Viden er et godt våben mod angst.

5. Fortæl personen, at de kan komme af 
med deres fobi, hvis de søger hjælp. 
Mange tror ikke, at de kan slippe af med 
deres fobi.

6. Fortæl og anerkend at personen måske 
ikke har lyst til at deltage i dit arrange-
ment med edderkoppen.

Vi kender alle fornemmelsen
Langt de fleste af os har oplevet krop
pens forsvarsmekanismer, frys, løb eller 
slås. Det er tre reaktioner, som ikke 
kræver tankevirksomhed, men som er 
fuldstændigt automatiserede og situati
onsbestemte. Hvis du går alene rundt på 
den afrikanske savanne, og pludselig på 
afstand ser en løve, der ikke ser ud som 
om den har set dig, vil du per refleks stå 
stille, i håbet om at den ikke ser dig. 
Hvis løven løber imod dig, får du helt 
impulsivt lyst til at løbe væk fra løven i 
håbet om at slippe væk fra den. Hvis lø
ven fanger dig, er din naturlige refleks at 
slås med alt, hvad du har. Det er helt 
automatiserede reflekser, som man ser 
overalt i dyreriget, og uanset om vi er en 
blæksprutte, en struds, en gazelle eller et 
menneske, reagerer vi stort set alle så
dan. For det virker!

Skifter vi ordet løve ud med edderkop, 
giver det et meget godt billede af den  
situation, en person med en edderkop
fobi befinder sig i. De ser en edderkop, 
og deres rationelle hjerne bliver koblet 
fra. De stivner, løber eller slås som for 
livet.

Hvis edderkopper virkelig var lige så 
farlige som løver, ville det være en god 
reaktion. Men det er edderkopper ikke, 
så reaktionen er unødvendig, overdre
ven og nogle gange til fare for dem selv. 
Og fobikerens reaktion er helt ufrivillig.

Fejlkode i hjernens sorteringsmaskine
Det der sætter den igang, er en simpel 
fejlkodning i hjernens ”sorteringsmaski
ne”. Da vores hjerner konstant modtager 
enorme mængder stimuli, er det nød
vendigt at sortere i det. Noget er rutine, 
noget kræver omtanke, og noget kan 
være farligt. Med det samme ”sorte
ringsmaskinen” opfatter noget som far
ligt, sættes rød alarm i gang og hjernen 
afkobles.

Ved en edderkopfobi identificerer per
sonens ”sorteringsmaskine” edderkop
per som farlige. Det kan der være flere 

Foto: MuseumBox Edderkopper__Statens Naturhistoriske Museum
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Det behøver ikke  
være sådan

Fobibehandling.dk behandler edderkopfobi 
(araknofobi) og andre specifikke fobier, sær-
ligt dyrefobier.

Gennem et kognitivt behandlingsforløb, 
der både indeholder samtale og ekspone-
ring, arbejdes der med at omkode fobikerens 
”sorteringsmaskines kodning”. Et behand-
lingsforløb indeholder typisk 1 times samtale 
og 4-5 timers eksponering og under hele  
behandlingen er det fobikeren, der sætter 
tempoet og er i fuld kontrol over, hvad der 
sker.

Bag fobibehandling.dk står Anders Kofoed, 
Mikkel Georg Shultz og Sami Widell, der alle 
både har en lang erfaring og stor teoretisk 
viden om formidling af dyr, menneskers 
møde med dyr og selvfølgelig psykologi og 
kognitiv terapi.

grunde til, men ofte skyldes det, at per
sonen på et tidligere tidspunkt, oftest i 
barndommen, har haft en oplevelse af 
fare i en situation, hvor der også var en 
edderkop til stede. Nogle kan huske 
denne situation, men for de fleste er det 
sket ubevidst, uden et konkret minde. 
Herefter har ”sorteringsmaskinen” regi
streret edderkopper som noget der kræ
ver rød alarm. 

Vi kan kalde en fobi en falsk alarm, 
men ligesom brandvæsenet reagerer 
kroppen ens på alle alarmer. For en sik
kerheds skyld.

Fobier forsvinder ikke af sig selv, men 
de kan hurtigt og effektivt behandles 
med kognitiv terapi med eksponering. 
Gennem behandlingen lærer fobikerens 
”sorteringsmaskine”, at edderkoppen 
ikke nødvendigvis er så farlig, og det gi
ver plads til at fobikeren får mulighed 
for at bruge sin rationelle hjerne og vi
den og derved stille og roligt bliver i 
stand til at bevare kontrollen, når ved
kommende møder en edderkop.

En fobiker kan ved at gennemføre en 
veltilrettelagt behandling på bare 46  
timer komme af med sin fobi.

  o

Foto: Colourbox
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Tag med naturformidler  
Frederik Emil Leck Fischer 
down the rabbithole til  
edderkoppernes fascinerende 
verden og bliv en del af hans 
mission om at udbrede viden 
om de danske edderkopper 
og styrke forskningen på  
området gennem citizen 
science. 
Et af mine tidligste minder med edder
kopper er fra min farmor og farfars 
have. Jeg var 45 år gammel, da jeg fandt 
den flotteste store og rødlige korsedder
kop hængende i sit spind. Den skulle 

selvfølgelig ikke blive hængende – nej, 
som stor fan af superhelten Spiderman 
(både dengang og i dag) og nysgerrig på 
alle smådyr måtte jeg pille den ud af 
nettet for at undersøge den nærmere. I 
en halv time vendte og drejede jeg den 
hjælpeløse skabning. Når den slap ud af 
min hånd, firede den sig ned i et flugt
forsøg mod jorden med sin tråd af 
spind. Jeg hev den op igen og igen. Før 
eller siden måtte det gå galt, og selvføl
gelig måtte den store skrækslagne hun
edderkop lave et sidste desperat forsøg 
at undslippe mig med et bid. Det gjorde 
nas, husker jeg. Helt selvforskyldt: to 
små ømme røde priksår fra chelicererne 
(kæberne) på mine små fingre.

At et lille dyr, der havde fungeret som 

Af Frederik Emil Leck Fischer – 
Naturformidler, fritidsforsker 
og biologistuderende på 
Københavns Universitet.

Edderkoppernes  
tur i rampelyset

Close-up af en række 
husboende edderkopper.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer 
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levende legetøj en halv time, kunne bide 
mig, efterlod mig meget chokeret. Jeg 
ved ikke om denne oplevelse var skyld i, 
at jeg ikke skænkede edderkopper me
get opmærksomhed de næste mange år. 
Faktum er, at der skulle gå 18 år, før jeg 
for alvor tog en edderkop i hånden for 
at nærstuderede den igen. Jeg har aldrig 
været araknofobisk eller hysterisk om
kring dem, men som de fleste danskere 
var jeg ikke synderlig begejstret for de 
ottebenede. Min fascination af disse væ
sener er altså en ganske ny ting. 

Genopdagelsen
Det startede med en felttur med biologi
studiet til Udzungwabjergene i Tanza
nia i 2019. Det blev et vendepunkt for 
min holdning til disse ottebenede skab
ninger. Her blev jeg grebet af en dyb fa
scination. Nikolaj Scharff, edderkoppe
forsker ansat ved Statens 
Naturhistoriske Museum, viste rundt i 
den unikke regnskov, pegede dyrene ud 
og underviste lidenskabeligt på vores 
feltture ind i skovens uudforskede dale 
og utæmmede og oldgamle vegetation. 
Særligt i pandelygtens lys om natten 
væltede det frem med edderkopper i alle 

størrelse og former. Det åbnede mine 
øjne for en verden, jeg ikke anede eksi
sterede. Jeg beundrede Scharffs viden 
om de mange spændende dyr. Nogle ja
gede aktivt bytte i løb forklædt som lav 
på stammer og sten, andre løb rundt om 
deres bytte, mens de med deres forlæn
gede spindevorter slyngede spindtråde 
ud over det. En helt tredje art havde ta
get sit hjulspind mellem benene og 
brugte det som kastenet på intetanende 
insekter under sig. Underfundigt og 
fantastisk.

Variationen i både udseende og leve
vis af disse ottebenede skabninger tænd
te en ild i mig, og da jeg vendte hjem, 
begyndte jeg at undersøge, hvilke ed
derkopper vi havde i Danmark. Jeg 
fandt ud af, at vi har hele 580+ forskelli
ge arter fordelt på 37 forskellige familier. 
Hver familie med sin egen unikke leve
vis. Mange ligeså interessante som dem i 
regnskoven – nogle måske lidt mindre. 
Jeg satte mig for, at jeg ville vide alt om 
dem og dele min viden med folk, der 
fortsat var styret af frygt/uvidenhed.

Stort set hele min fritid i coronaåret 
2020 gik derfor med at lære disse mange 
arter og familier at kende. Jeg tog mange 

Her er jeg i gang med at 
fotografere afrikanske 
edderkopper.
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feltture og brugte tid på at registrere 
mine fund på den internationale citi
zenscienceportal iNaturalist.org. 

Det var ikke nemt at blive klogere. Vi
den om edderkopper er begrænset i 
Danmark. Ganske få forskere har be
skæftiget sig med gruppen. Jeg var dog 
motiveret og stædig. Jeg ville vide mere. 
Edderkopperne er magiske, så jeg fort
satte nørderiet med udenlandsk viden 
og hjælp. Jeg lærte, at edderkopper er 
nogle sky og misforståede væsener, at 
gruppen er mere forskellig, end jeg ane
de – både i form og levevis – og at vi 
selv i Danmark har en masse spænden
de arter. Løbende delte jeg min nyer
hvervede viden på min egen formid
lingsside på Facebook kaldet 
”Fortællinger fra felten.” 

I starten havde jeg ikke de store for
ventninger til, at andre ville finde disse 
historier interessante, men med afsæt i 
min egen ”omvending” (og begejstring) 

måtte der være andre, der også kunne se 
det fantastiske i disse misforståede væ
sener. Modtagelsen af min formidling 
viste sig også at være bedre end forven
tet. Der var tilsyneladende noget dra
gende og spændende ved denne dyre
gruppe. 

Det var meget bekræftende og gjorde 
det hele besværet værd. Det har også 
været medvirkende til, at jeg nu har 
valgt at arbejde videre med de ottebene
de professionelt og fortsat vil gøre mit 
for at øge danskernes tilgængelighed til 
denne dyregruppe.

Edderkoppeforskningen i Danmark
Kun ganske få individer har beskæftiget 
sig med de danske edderkopper det sid
ste århundrede. Dem, der har, har mest 
af alt holdt deres store viden indenfor 
egen kreds og ikke brugt tid på at for
midle det i et sprog, der er tilgængeligt 
for almindelige mennesker. 

Foto: Frederik Emil Leck Fischer 

Afrikansk kastenets-edderkop.
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En anden udfordring for formidlingen 
af edderkoppeforskningen i Danmark 
er, at den primært har handlet om fuld
voksne dyrs udbredelse med fokus på 
artsbestemmelse gennem genitalieun
dersøgelser. Tilgangen har haft et noget 
smalt fokus. Vejen til viden om edder
kopper er nemlig bredere og også til
gængelig for andre ikkeforskere. Selv
om det er korrekt, at en del arter kræver 
stereolup og spritdøde farveløse edder
kopper på ryggen med synlige genitali
er, så kan rigtig mange arter også ken
des på deres farver, mønstre og former. 
Desværre findes på nuværende tids
punkt ingen dansk bog, der går i dyb
den med edderkoppers ydre kendetegn. 
Den kunne jeg godt tænke mig at skrive.

Mit estimat i dag er, at godt 250+ af de 
danske edderkopper kan kendes på ydre 
kendetegn.

Under min egen forskning bemærke
de jeg, at mange arter så unikke ud, 

hvilket fik mig til at tvivle på nødven
digheden af genitalier i alle tilfælde – og 
jeg forsøgte så vidt muligt at bryde med 
det herskende paradigme og fokusere på 
det ydre, af de arter jeg mødte. Det viste 
sig også, at flere entusiaster i udlandet 
for længst var i gang med at udbrede vi
den om, hvordan man genkender diver
se arter på deres farver, mønstre og for
mer. 

Citizen science projektet  
’De danske husboende edderkopper’
Hvis man kan lære visse arter at kende 
på ydre kendetegn, kan de bestemmes 
ud fra billeder. Det betyder, at alle med 
en mobiltelefon kan samle brugbare 
data og selv blive klogere på, hvad de 
har set og på den måde tilegne sig viden 
om de mange forskellige typer edder
kopper, der findes i Danmark. Det at al
mindelige mennesker med enkle midler 
kan bestemme edderkopper betyder, at 

Korsedderkop.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer 
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Projektstatus: 

Efter 3 måneders dataindsamling, og be-
handling af eksisterende data, opnåede jeg 
en betydelig viden om de forskellige arters 
udbredelser, og der dukkede tilmed også 
nye arter op. 

Jeg lavede en rapport i slutningen af ja-
nuar med resultaterne. Vil man gerne vide 
mere om de forskellige arter, projektet om-
fatter, samt se de foreløbige resultater, kan 
man læse denne rapport. Rapporten er til-
gængelig for alle og kan ses her...

Projektet kører videre gennem 2021
Alle har stadig mulighed for at bidrage til 
projektet og den kollektive viden om de ed-
derkopper, vi deler vores hjem med. 

Det eneste, man skal gøre, er at tage 
gode billeder med et kamera eller sin tele-
fon af de arter, man finder derhjemme og 
så uploade dem til Arter.dk eller iNaturalist.
org. Herfra kommer de automatisk med i 
projektet. 

Følg med i projektet her...

de kan bidrage til edderkoppeforsknin
gen gennem citizenscienceprojekter. 
Jeg tænkte på følgende måde: Hvis min 
gamle far kan bestemme almindelige 
edderkoppearter på ydre kendetegn 
med lidt hjælp fra mig, så kan andre 
danskere gøre det samme – måske end
da i videnskabens tjeneste.

Af samme årsag lancerede jeg i no
vember 2020 citizenscienceprojektet 
”De danske husboende edderkopper”. 
Projektet forsøger at mobilisere dan
skerne til at tage billeder med deres 
smartphones af de husboende edder
kopper. Når de sidder med billederne, 
kan de finde hjælp i en vejledning, jeg 
har udarbejdet, som udelukkende foku
serer på noget, de kan se, og som ikke 
forudsætter, at de har en dyr stereolup 
derhjemme. Samtidig beder jeg om, at 
de uploader deres billeder til databaser
ne Arter.dk eller iNaturalist.org, hvor 
jeg samler data til videre analyse. 

Alle møder husboende edderkopper 
på et tidspunkt, når de støvsuger, rydder 
op på loftet og gør rent under sofaen. 
Mejeredderkoppen hænger i loftshjør
net, lille husedderkop sidder i sprækken 
i væggen, husmuseedderkopperne jæ
ger på stuegulvet, når lyset er slukket. 

Valget af denne gruppe af edderkop
per er oplagt til et citizensciencepro
jekt. De er næsten alle sammen nemme 
at bestemme, de findes i de fleste hjem, 
og de er samtidig en gruppe, vi ved 
utroligt lidt om. 

Projektet har flere mål: Dels at udar
bejde udbredelseskort for 21 udvalgte 
husboende/delvist husboende arter med 

data fra citizenscienceportalerne: Na
turbasen.dk, Arter.dk og iNaturalist.org 
og fra samlingsindivider fra Statens Na
turhistoriske Museums samling. Et mål 
er også at identificere spredningsmæssi
ge mønstre, der kan forklare arternes 
nuværende udbredelse. Mange husbo
ende arter har deres oprindelse under 
varmere himmelstrøg og ved at kortlæg
ge deres udbredelse og spredning over 
en længere periode, kan man potentielt 
finde frem til arternes oprindelige ind
førselssted. Dette kan give os praj om, 
hvordan vi mennesker flytter rundt på 
edderkopper og indirekte manipulerer 
faunaen i verden. Et andet delmål med 
projektet har været at kigge på udbre
delsen af husboende arter i udlandet og 
vurdere hvilke af disse arter, der har 
mulighed for at slå sig ned i Danmark i 
fremtiden. 

Mit største håb er, at projektet får al
mindelige mennesker til at kigge ander
ledes på edderkopper – ved at lære mere 
om dem, de deler hjem med. 

 o

En af mine 
yndlingsedderkopper: 
Dysdera crocata.

Foto: Frederik Emil Leck Fischer 
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På Lex.dk kan du blive klogere 
på edderkopper - og meget 
andet. Sitet er et af Danmarks 
største sites for forskningsfor-
midling. Artiklerne er skrevet 
af forskere og eksperter på 
dansk.

Af Mia Lindegaard Pedersen

I artiklen Edderkopper i Den Store 
Danske på lex.dk. af Edwin Nørgaard 
kan du blandt andet dykke ned i edder
koppernes sanser, gift, yngelpleje og so
ciale adfærd, deres bestandsstørrelse, 
spredning, føde, fossile edderkopper og 
meget mere:

’Edderkopper er rovdyr, der fanger  
byttet levende og dræber det med  

giftkløerne. Byttet er langt overvejende 
insekter, og edderkopper har stor  

økologisk betydning ved at konsumere 
kolossale mængder af insekter.  

Fangstmetoderne er rigt varierede.  
De vagabonderende arter ligger på lur  

eller driver snigjagt, de huleboende arter 
snapper de insekter, der passerer  

indgangen til deres bo, og de fangnet-
spindende arter afventer, at et bytte  

går i nettet, hvorefter det  
overmandes og dræbes.’

’Edderkopper har et par giftkirtler,  
der hos fugleedderkopper er beliggende  

i overkæbernes basisled og hos de  
ordinære edderkopper strækker sig  

langt ind i forkroppen.  
Giftens sammensætning og farlighed  

varierer fra art til art.  
Hovedbestanddelen er neurotoksiner,  

der hurtigt angriber nervevæv i  
forskellige dele af legemet, og  

proteolytiske enzymer, der fremkalder 
vævsødelæggelse omkring bidstedet.’

’De fire par ganglemmer er syvleddede 
og meget forskelligt udformet til gang, 
spring eller klatring. Foden er forsynet 

med to eller tre kløer og hos mange arter 
også med en scopula, dvs. en dusk af  

specielle hår med stor vedhængningsevne, 
der gør det muligt for dem at færdes  

på lodrette vægge og under loftet  
med ryggen nedad.’

Nørgaard, Edwin: Edderkopper
Den Store Danske på lex.dk.  

https://denstoredanske.lex.dk/edderkopper

Forskernes  
eget leksikon

Links til viden om edderkopper:

Lex.dk indeholder opslagsværkerne  
Den Store Danske, Trap Danmark og en række 
andre specialværker. 

Natur & Museum er tidsskrifter der går i 
dybden med et emne med nogle af Danmarks 
førende eksperter som skribenter. 

Arter.dk indeholder den officielle danske ta-
xonliste. Søg viden om edderkopper i Artsbogen 

Danmarks Edderkopper er en  
oversigt over alle kendte edderkoppe-arter i 

Danmark, inkl. en søgbar database over  
verificerede edderkoppe-fund. 

Allearter.dk er nu lagt ind under Arter.dk. 
Såvel Allearter.dk som databasen vil dog stadig 
være tilgængelige i en periode. 

Vestrehus.dk har en fantastisk samling  
af viden. Bjørli Lehrmann fortæller her om  
edderkopper. 

Aranea – spiders of Europe  
indeholder lister over edderkopper i Europa, 
identifikations-værktøjer mv.
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Edderkopper – aktiviteter

  
 Find edderkoppespind og  
edderkopper

Gå på jagt langs huse og søg i buske og i træer. 

  Tryllespind 
Lad børnene ”fremkalde” en tegning med edder koppe-
spind. Den voksne starter med at tegne edderkoppe-
spind med en hvid fedtfarve på hvide kartonkort, så 
man ikke kan se tegningen. Man kan også bruge rød 
farve på rød baggrund osv.
Når børnene bagefter maler ovenpå med vandfarve, 
bliver spindet pludselig på magisk vis synligt på den 
farvede baggrund.
I skal anvende hurtige og brede strøg med penslen;  
hvis man maler for meget eller kraftigt på det samme 
sted, så forsvinder spindet igen.

  Land art
Byg eller tegn ”land art edderkopper” eller ”land art-
spind” på jorden af de naturmaterialer, I kan finde. 

  Fang edderkopper
Der er lige så mange måder at fange edderkopper 
på, som der er typer af edderkopper. En meget 
effektiv metode er at anvende slagnet i høj urtevege-
tation på solbeskinnede pladser. Her kan I ofte fange 

overraskende mange på meget kort tid. Mange af de 
jordlevende arter finder I ved at vende sten og træstum-
per og have øjnene med jer. De arter, som bygger et 
fangstspind, kan I fange med en petriskål, hvor I lukker 
låg og skål omkring edderkoppen i nettet. Petriskåle 
er i øvrigt meget anvendelige, når I skal håndtere fang-
ne edderkopper. Både fordi det gør det nemt at se 
edderkoppen fra alle sider, og fordi petriskåle holder 
edderkopperne adskilt, så de ikke bliver stressede og 
bider hinanden. Sorter petriskålene med de fangede 
edderkopper og find ud af hvilken slags, der er flest af.
Faldfælder er også en god metode til at fange de edder-
kopper, der bevæger sig hen over jorden på jagt. Husk 
at tømme faldfældens glas hver dag.

  Lav en model af en edderkop
Brug træperler og farvede 
piberensere, eller materialer 
I finder i naturen, til at lave 
en model af en edderkop. 
Edderkoppen kan placeres 
i et fælles spind, som I laver 
af grene og farvet garn. Når 
I finder grenene, kan I sam-
tidig øve jer i at snitte, ved 
at bruge en hyldegren, som 
I skræller med en kartoffel-
skræller eller en lille snittekniv. 
Sav grenen i små stykker og 
udhul den med et søm.

   Indram et edderkoppespind 
De tidlige dugvåde morgener i sensommeren er per-
fekte til at indfange naturens egne små kunstværker i 
form af edderkoppespind. Duggen gør det dels lettere 
at finde spindene, og dels hjælper vandet med til at 
binde det mel, man kan drysse henover for at indfange 
kunstværket.
Hvis I vil forsøge jer på en tør og solrig dag, kan I blot 
medbringe en forstøverflaske med vand, så I selv forsig-
tigt kan sprøjte fugt på spindet.

Foto Lenette Schunck

Foto Naturhistorisk Museum Aarhus
Land art snegl
Foto Lenette Schunck

Foto Lenette Schunck
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Du skal bruge:
•  mørkt karton, A4 – A6 alt efter hvilken størrelse I 

bedst kan håndtere

• en lille pose med mel

• en sigte

Sådan gør du:

1.  Find et spind.

2.    Sprøjt vand på, så det bliver synligt, men pas på, at 
det ikke går i stykker.

3.    Læg kartonkortet om bagved spindet og løft det hen 
til og videre op, så spindet lægger sig fast på kortet 
og løsner sig fra sin plads.

4.     Hæld lidt mel i sigten og sigt mel hen over kortet, til 
det er dækket af et fint lag.

5.     Vend kort om, og bank let på bagsiden, så oversky-
dende mel, drysser af.

6.     Vend kortet om igen, og vupti! Det er det rene magi: 
Nu er spindet aftegnet på kartonen.

Herefter kan I enten vælge at give kortet hårlak, eller at 
laminere det for at forlænge levetiden. Hvis I laminerer 
det, kan I på skift lade fingrene glide hen over forsiden 
og “mærke” spindets aftegning.

  Edderkoppe-leg
Find et område hvor der er mange træer, der står tæt 
ved hinanden, og hvor jordbunden er blød, fx skovbund 
eller græs. 
I skal bruge en rulle sejlgarn eller reb, som vikles ud 
og ind mellem træerne, så det i lav højde danner et 
spindelvæv. Hæng en klokke midt i spindet. Udnævn et 
barn til at være edderkop og lad de andre børn forsøge 
at komme igennem, uden at klokken ringer. Ringer klok-
ken, må edderkoppen gå på jagt efter byttet. Bliver man 
fanget, bliver man til edderkoppen.

  Korsedderkoppens frierfærd
Korsedderkoppehunnen er meget kræsen og kræver, at 
hendes bejler trommer den helt rigtige rytme, for at hun 
vil have ham. Et barn udnævnes til edderkoppehun og 
skal klappe en rytme, som bejlerne skal gøre efter. I vir-
kelighedens verden bliver arytmiske bejlere ædt. I legen 
bliver man heldigvis blot til den nye edderkoppehun.

  Klisterspind 
Brug en hulahop-ring  
som ramme og lav et  
spind med malertape. 
Hæng spindet op.
Børnene får herefter en 
håndfuld rullede vatkugler, 
som de skal kaste op på 
spindet. På den måde  
kan edderkoppen ”fange  
en masse insekter”.

  Undersøg et spind
Find et spind, hvor I kan se én af de vandrette tråde i 
hjørnerne. Prøv lige så forsigtigt, om I kan hænge en 
klemme fast på tråden. I kan også prøve med andre 
ting og undersøge, hvor meget tråden kan bære, før 
den brister. I skal virkelig gøre jer umage for ikke at ryste 
på hånden.

  
 Lok en edderkop frem med en 
stemmegaffel

I skal bruge en stemmegaffel og et beboet edderkoppe-
spind. Slå stemmegaflen an og læg den forsigtigt mod 
undersiden af et edderkoppenet. Edderkoppen for-
veksler vibrationerne fra stemmegaflen med flagrende 
insektvinger og kommer farende ud. Prøv at se, hvilke 
arter der lader sig narre, og hvor mange gange. En 
el-tandbørste fungerer lige så fint som en stemmegaffel.
 

  Pas en edderkop
Her er der brug for en plastkasse eller et terrarium. 
Der skal være et bundlag af jord og nogle stykker bark 
og grene som gemmesteder. Den store husedderkop 
er velegnet til at have i fangenskab, da den både er 
hårdfør, stor og lever længe. Stor husedderkop finder 
man ofte i trekantede tæppespind i hjørner af huse og 
plankeværk eller i bunker af sten op ad huse. Hvis I ikke 
kan komme til edderkoppen, kan man med lidt øvelse 
lokke den ud ved at fodre den med bænkebidere eller 
andet småkravl.  På den måde kan man få den så langt 
ud af spindet, at den kan fanges. Det kræver nok et par 
forsøg. Når edderkoppen er fanget og installeret i terra-
riet, skal I huske at spraye med vand en gang imellem 
og fodre med jævne mellemrum, så edderkoppen ser 
rund og sund ud. 
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Edderkopper giver grund til 
begejstring, og Naturhistorisk 
Museum har gennem tiden  
lavet flere spændende hæfter 
om emnet. 

Der er få ting, der kan måle sig med op
levelsen af årets første flappende vibe, 
lærkens første triller eller blå anemone, 
der stækker sig i skovbunden. Det skulle 
da lige være, når forårssolen rigtig var
mer og nikkende kobjælde står med 
sine lillablå blomster og orangegule 
midte og stråler på Molslaboratoriets 
arealer. (Det er i aprilmaj red.) Dér er 
det nemlig muligt at møde en af Jyllands 
mest spektakulære edderkopper; marie
høneedderkoppen. De smukke køns
modne hanner går på friertur og opsø
ger hunnerne i deres huller. Så er det 
vigtigt at være på pletten.

Man går foroverbøjet for med stor op
mærksomhed at skanne skrænternes 
jordbund i den lune sol, lægge sig på 
knæ og at kigge nærmere. Man bliver 
ganske euforisk. For dér er én og måske 
flere. Så smuk og eksotisk med sin 
knaldrøde, fløjlsagtige bagkrop med fire 
(+ to meget små) sorte prikker. Det er 
hannen, der ser så fantastisk ud. Hun
nen er ganske fløjlssort og sidder og 
venter i sit jordhul på sin bejler. 

Dagen er bare bedre, når man har 
tjekket ind på årets første mariehøneed
derkop og ved, at man gennem de næste 
uger kan udforske hannernes anstren
gelser på at videregive deres gener. Re
sten af året sidder de i huller under 
jordoverfladen. Du kan læse mere om 
mariehøneedderkoppen her...

Af Pernille Mølgaard 
Andersen, 
Formidlingsinspektør og 
projektleder, Naturhistorisk 
Museum Aarhus

Kom videre  
med edderkopper
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Fine film og sej basisviden
I undervisningsmaterialet for 99 arter  
https://www.99arter.dk/  er der tre ver
densmål. Find føde  Formér dig  Und
gå at blive ædt. Edderkopper bonner ud 
på alle tre mål med legendariske fortæl
linger. Korsedderkop hører til hjulspin
dere. Zebraedderkop med de bedste 
øjne af alle vores edderkopper har en 
skøn frierdans. Læs mere om dem i 
hæfterne:

Hjulspindere
 af Lars Dyhrberg Bruun er en gennem
gang af danske hjulspindere. Vi kender 
alle den ikoniske og mest almindelige af 
de store hjulspindere, korsedderkoppen. 
Især hunnen, der i eftersommeren sid
der i det karakteristiske hjulspind. Hjul
spindere er forholdsvis store og lette at 
bestemme. Godt hæfte til at sikre sig 
grundviden om en interessant gruppe 
og deres økologiske sammenhæng.

 
Edderkop på frierfødder
 af Edwin Nørgaard giver en klassisk 
gennemgang af edderkoppernes sexliv; 
anatomi, udvikling og særlige fortællin
ger. Her får man grundviden om for
skellige måder at score og parre sig. Der 
indgår både bondage, gaver og somme
tider er det med livet som indsats. Mas
ser af viden og fra en tid, hvor der var 
frierfødder, bryllupsgaver og magedrab.

 

Andre gode temahæfter om edderkopper
Alle hæfterne kan købes på Natur
historisk Museums webshop. o

Foto: Pernille Mølgaard Andersen
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Bugdex er et gratis, non-profit, 
ikke-kommercielt undervis-
ningsprojekt udviklet af  
Statens Naturhistoriske  
Museum og DKB Digital  
Designs. 

Af Mia Lindegaard Pedersen

Projektet blander design, interaktivitet, 
højkvalitets fotos, didaktik og entomo
logi i en moderne undervisningsapp 
der tager insektbestemmelse til et nyt 
niveau.

Appen er fyldt med animationer, bil
leder og videoer der giver en liveople
velse af dyrene og gør bestemmelsen 
både nemmere og sjovere. Interaktive 
features som fx animationer af hvordan 
vingerne foldes sammen øger forståel
sen og kendskabet undervejs.

Bugdex appen lanceres med en nøgle 
til insektordener. Nøgler til en række fa
milier følger kort tid efter.

Se en kort præsentation her...
Mens du venter på appen kan du dykke 
ned i Bugdex udgivelsen Billebogen. 

Billebogen er en interaktiv bestem
melsesguide, der dækker hovedgrupper
ne af insekter, edderkopper, mider, tu
sindben og landlevende krebsdyr i 
Danmark. Man kan ikke bestemme et 
dyr til art, men guiden gør det muligt at 
afgøre, hvilken overordnet gruppe, det 
tilhører.

 o

Bugdex 
– entomologisk bestemmelse 2.0

Bugdex appen  
lanceres i 2021
Skriv dig op til Bugdex nyhedsbrevet på 
www.bugdex.buzz og få besked så snart 
den lander. 
Her kan du også møde Bugdex-teamet og 
hente den interaktive insekt-guide ‘Bill-e-
bogen’ på IBooks.

www.bugdex.buzz
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Bill-e-bogen 
Interaktiv e-bog guider dig 
gennem Danmarks insekter

Guiden er flot illustreret og simpelt op
bygget, så læseren hele tiden bliver præ
senteret for to valgmuligheder. Efter at 
have sammenlignet tekst og billeder for 
de to muligheder klikker man på den, 
der passer bedst på det dyr, man har 
foran sig. Herefter føres læseren videre 
til det næste punkt, hvor der igen er to 
valgmuligheder. Og sådan fortsætter 
det, indtil man når frem til en forhå
bentlig rigtig bestemmelse.

 Guiden er opbygget, så man let kan 
navigere sig frem til en bestemmelse af 
et dyr ved systematisk at vælge mellem 
de præsenterede valgmuligheder, efter 
man har studeret de relevante kende
tegn på dyret, siger Lars Vilhelmsen, 
lektor og kurator på Statens Naturhisto
riske Museum og medforfatter på bo
gen. Han tilføjer:

 Man kan dog også udforske guiden 
blot ved at bladre frem og på den måde 
finde frem til noget, der ligner det, man 
har fundet i sin have eller vindueskarm. 
Så det er en bog, der hurtigt kan gøre 
dig meget klogere på, hvilke insekter og 
andre smådyr, der lever i Danmark.

Bugdex er et design oprindeligt ud
viklet til undervisning på feltkurser for 
biologistuderende på Københavns  
Universitet, men værktøjet kan uden 
problemer anvendes af almindeligt  
naturinteresserede. Holdet bag Bugdex 
har bevist stræbt efter at skabe en guide, 
som kan bruges, selv om man ikke ved 
så meget om insekter på forhånd. For at 
få det fulde udbytte af Bugdex: Bille
bogen, specielt i en undervisningssitua
tion, anbefaler forfatterne, at dyrene 
studeres under en stereolup.

Bugdex er udviklet med 
støtte fra Novo Nordisk 
Fonden, Augustinus 
Fonden og 15. juni Fon-
den. Bill-e-bogen er 
den første udgivelse i 
Bugdex regi.
Bill-e-bogen kan hen-
tes gratis i iBooks Store 
her: https://itunes.ap-
ple.com/us/book/
id1451337601
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