
Tangkunstner

Gå på opdagelse i strand-
kantens tangbunker. I 
kan bruge tang til forun-
derlige billeder, der viser 
alverdens farver og for-
mer fra havets dybder. 

Må vi be’ om en strand uden tang. Tang 
er sort, slimet og snasket, lugter råd-
dent, er klamt at svømme i, og så er 
det fyldt med kravlende, hoppende og 
bidende natur.
Måske kan nogle anderledes oplevelser 
forbedre det lidt anstrengte forhold 
mellem badegæster og tang. Tang er et 
gammelt nordisk navn for søgræsser og 
store alger, der vokser i saltvand. Tang 
er havets skove, som producerer mæng-
der af livgivende ilt, mad og beskyttelse 
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for masser af andre organismer i havet. 
I Danmark vokser der tang i alle farvan-
de, og på de store stenrev findes mange 
hundrede forskellige arter. Derfor kan 
vi også finde tang på de fleste strande, 
hvor den skylles ind af blæst og bølger.

Kunstnerisk tang
Tang er smukt. De mange farver og 
former og den naturlige lim i tangen kan 
bruges til kort og billeder. På det laveste 
vand findes de grønne arter af tang. 
På dybere vand skifter tangplanterne 
farve. Først til brune nuancer og når 
dybden bliver over 10 meter, dominerer 
de røde arter. Farven hænger sammen 
med tangens evne til at udnytte den del 
af solens stråler, der trænger ned igen-
nem vandet.

Tang findes på de fleste strande. I det opskyllede tang kan I finde masser af smådyr.  

Vidste du det?
I bruger tang hver dag! 
I ved det nok ikke, men I bruger 
garanteret tang hver dag. Der bru-
ges tang i rigtig mange af vores 
dagligvarer: f.eks. tandpasta, is, 
slik, budding, dressing, pålæg, so-
davand, marmelade, kakaomælk, 
maling, skocreme, kosmetik, piller 
og meget mere.
Gå på opdagelse i jeres skabe og 
gemmer og se på ingredienslisten 
– hvis der står agar, carrageenan, 
alginat, E406 og E407, er der tang 
i! 
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I skal bruge: 
• Indsamlede alger 
• Undersøgelsesbakke/opvaskebalje 
• Saks 
• Akvarelpapir
• Gaze
• Aviser

Sådan gør I:
Indsaml fugtigt tang i forskellige farver 
på stranden eller på lavt vand.
Hæld vand i bakken og læg et stykke 
akvarelpapir ned på bunden.
Læg algerne ned i vandet, klip dem til og 
arranger dem til et smukt billede. 
Løft forsigtigt papiret med algerne op af 
vandet og læg det på en avis. 
Dæk billedet med et stykke gaze og 
flere lag aviser. Til sidst lægges det hele 
i pres med noget tungt ovenpå.

Fra slimet tang til smukt billede. De forskellige brun, rød- og grønalger arrangeres til et billede i en bakke med vand. 

Aviserne skiftes efter et par timer og 
måske flere gange, til tangbilledet er 
tørt efter et par døgn. Algerne indehol-
der naturligt lim, så de sidder fast på 
papiret. De færdige tangbilleder kan 
hænges op, som de er, klæbes på sort 
karton, sættes i skifteramme, bruges 
som brevpapir (så sættes tangen i et 
hjørne), bordkort eller postkort.

Tang – en gammel nyhed
Tangen har gennem århundreder været 
brugt til at bygge diger med, gøde 
marker, tætne tage, udvinde salt og 
gøre vores hud ren og lækker. I Japan er 
tangen en fast del af den daglige kost. 

Tangtage er en unik byggeskik på Læsø.

I Norden har vikinger medbragt tørret 
tang som proviant på lange togter, og 
nu er tangen på vej tilbage i det danske 
køkken som en sund, lokal og velsma-
gende råvare.
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Et lille hvil på tangbjerget.

Helsetang
Tang har fået en renæssance i 
den alternative helbredelses- og 
kosttilskudsbranche. Der findes 
mange slags cremer, sæbe og 
shampoo med tang i – og I kan 
som wellnessbehandling blive 
indpakket i tang. Blæretang kan 
tilføre huden store mængder af 
mineraler og vitaminer, og  joden, 
der findes i tangen, virker mod 
forstørret bugspytkirtel og radio-
aktiv stråling. Blæretang benyttes 
også som slankemiddel, men det 
skyldes nok især dens afførende 
egenskaber!

Vil du vide mere?
I Natur og Museums hæfte ”Tang” 
af Jan Larsen og Per Juel Han-
sen (25. årg., nr. 4, 1986) kan I 
læse mere om tang og se meget 
smukke tegninger af nogle af de 
mest almindelige arter. 
Hildegard Mellerup har skrevet 
om Tangbilleder (forlaget Olivia).


