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Der ønskes en redegørelse for viras opbygning og levemåde samt hvordan 
immunforsvaret er opbygget og reagerer på viraindtrængen. Derudover redegøres for 
biologiske metodiske værktøjer til brug for inddæmning af viraspredning. 

Der ønskes dernæst en analyse og fortolkning af Dan Browns roman Inferno (2013) med 
særligt fokus på skrivestil og fremstillingen af pandemitruslen. I forlængelse heraf 
ønskes desuden en vurdering af, hvorfor Dan Brown har opnået så stor succes som 
bestsellerforfatter. 

Under inddragelse af en selvvalgt populærvidenskabelig artikel om vira eller pandemier 
ønskes afslutningsvist en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige typer 
formidling af dette emne, samt en vurdering af de biologiske konsekvenser ved 
udbredelse af laboratoriefremstillet virus og hvor alvorligt man skal tage risikoen for 
bioterrorisme. Inddrag bilag 1 (vedhæftet) i din vurdering. 

Bilag 1: 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/spraengfarlige-influenza-resultater-tilbageholdes-
af-forskere 
Forventet omfang: 15-20 sider á 2400 anslag med mellemrum, inklusiv fodnoter, men 
eksklusiv forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. 
Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 
været tilladt under prøven. 
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Resume 

Opgaven undersøger vira og pandemier. Ved at redegøre for en typisk virusopbygning og en positivt 

polariseret ssRNA-virus’ livscyklus redegøres for, hvordan immunforsvaret reagerer på viraindtræn-

gen. Derefter diskuteres fordele og ulempe, når triviallitteraturen og populærvidenskaben fremstiller 

et emne som vira og pandemier. 

Opgaven viser, at Dan Browns roman ”Inferno” (2013), som et eksempel på triviallitteraturen, belyser 

emnet med stilistiske virkemidler med underholdningen i fokus. Dog er det videnskabelige bag bo-

gen, ikke ligeså troværdigt som man ser det i populærvidenskabelige artikler, hvor information og 

troværdighed er i højsæde. Til sidst vurderes, at konsekvenserne af en vira-udbredelse har store bio-

logiske- og samfundsmæssige konsekvenser, og man derfor bør tage bioterrorisme alvorligt. Hvis en 

pandemi udbryder, redegøres der for, at kan man inddæmme spredningen med hygiejne og isolation. 
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Indledning 

Vira og pandemier er et meget aktuelt emne med Covid-19-pandemien i 2020, som har medført en 

masse biologiske og samfundsmæssige udfordringer i alle afkroge af verdenen. I det følgende ses der 

nærmere på virus’ opbygning, dens levemåde og påvirkning af immunforsvaret. Et videnskabeligt 

emne som dette kan formidles på mange måder, og i det følgende diskuteres hvordan triviallitteratu-

ren, med inddragelse af Dan Browns spændingsroman ”Inferno” (2013) og en populærvidenskabelig 

artikel, belyser emnet. Derudover vurderes konsekvenserne ved udbredelse af en laboratoriefremstil-

let virus med henblik på bioterrorisme, og hvordan en pandemi kan inddæmmes. 

Metode 

Til en undersøgelse af emnet vira og pandemier samt formidlingen heraf i litteraturen bruges bestsel-

lerromanen ”Inferno” og en populærvidenskabelig artikel fra Videnskab.dk med overskriften: ”Co-

ronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling”. Herudover inddrages forskelligt faglitte-

ratur som: ”Fysiologibogen - den levende krop” og ” Yubio biologi A”. Som supplerende materiale 

bruges bl.a. internethjemmesider tilhørende: Sundhedsstyrelsen, Jyllandsposten og TV2-nyhederne. 

Under arbejdet med opgaveformuleringen og problemstillingerne bruges forskellige metoder fra fa-

gene biologi og engelsk. 

Under besvarelsen af den første problemstilling befinder denne undersøgelse sig på et redegørende 

niveau, der bygger på viden fra iagttagelser, laboratorieforsøg, epidemiologiske undersøgelser og 

modeller. Under analyse og fortolkning af Dan Browns ”Inferno”  bruges den læserorienterede ana-

lysemetode for at skabe en tolkningshypotese, hvorefter analyse og fortolkning sidenhen understøttes 

af en kombination af ideologi- og nykritiske analysemetode for at analysere skrivestil og fremstilling. 

Når den populærvidenskabelige artikel inddrages foretages en kommunikationsanalyse, herunder en 

billed- og argumentationsanalyse,  for til sidst at kunne sammenholde de to formidlingstyper. 

Slutteligt foretages en vurdering af de biologiske konsekvenser ved udbredelse af laboratoriefrem-

stillet virus og alvoren af bioterrorisme. Her bruges den biologifaglige vinkel til at inddrage matema-

tiske modeller, der forenkler den biologiske virkelighed. For en nuancering citeres eksperter på om-

rådet. 
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Virus 
Viras opbygning og livscyklus  
Vira er meget små heterotrofe partikler, som er mellem 25 og 300 nm, og varierer meget i form og 

udseende. Virus er ikke en levende organisme, da den ikke har et selvstændigt stofskifte og ikke kan 

reproducere sig selv. Den er den afhængig af en værtscelle, for at være aktiv og formere sig, hvilket 

betyder, at det er en obligat intracellulær parasit. En typisk virus er opbygget med et dobbelt fosfoli-

pidlag yderst, der fungerer som ekstra beskyttelse mod værtens immunforsvar (ses på figur 5 - bilag 

1). Uden på fosfolipidlaget sidder en masse overfladeproteiner/antigener, som er dem, der binder sig 

til værtscellens receptorer og starter det immunologiske respons. Inderst finder man arvematerialet, 

som enten er DNA eller RNA alt afhængigt af hvilken virus, der er tale om.  

Man kan inddele vira i syv forskellige grupper, alt efter om arvematerialet enten er enkelt- eller dob-

beltstrenget (ses på figur 6 - bilag 1). De syv grupper har forskellige livscyklusser, der dog ligner 

hinanden meget. Når en virus hæfter sig til værtcellens receptorer, inficerer den cellen med sit arve-

materiale. Den overtager dermed cellen og dens stofskifte. Man kan inddele stofskiftet i katabolisme 

og anabolisme. I katabolismen nedbrydes organiske stoffer, hvorved der dannes energi i form af ATP. 

Hvis processen foregår aerobt kaldes det respiration, mens det kaldes en gæring, når den foregår 

anaerobt. I anabolismen opbygges organiske stoffer under forbrug af energi, enten ATP eller sollys.1  

Dermed kan virussen nu danne arvemateriale, og nye, lignende protein-vira. Positivt polariserede ss-

RNA er en af de syv klasser, som vira kan opdeles i. Man kender denne virus fra røde hunde, polio, 

fugleinfluenza, SARS og den meget aktuelle corona-virus. På figur 1 herunder ses livscyklussen for 

en positivt polariseret RNA-virus. Først binder virussen sig vha. sine antigener til værtscellens recep-

torer og optages herefter i cellen via endocytose. Ved endocytose optages et stof eller en partikel i en 

celle ved indposning af cellemembranen, og senere optages denne (1). RNA frigives herefter fra pro-

teinkappen (2), hvor en RNA-replikation fordobler arvematerialet vha. dens medbragte enzym, RNA-

polymerase, der katalyserer RNA’et (3.1). På samme tid dannes proteinkapper i ribosomerne via 

translation, hvor tRNA-molekylerne kobles til mRNA efter baseparringsreglen, samtidigt med at 

1 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 711-712 
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aminosyrerne sættes sammen ved peptidbindinger (3.2). Herefter går proteinkappen sammen med 

arvematerialet og danner nye kopier af virussen (6), der til sidst frigives fra cellen (7). Tilbage er 

værtscellen, som i de fleste tilfælde 

ikke kan overleve og dermed un-

dergår celledød. Når virussen frigi-

ves ved exocytose, afsnøres noget 

af værtscellens cellemembran, som 

virussen derefter kan bruge som et 

beskyttende lag uden på protein-

kappen. 23 
Figur 1.Positivt polariseret ss-RNA-virus’ 
livscyklus 4 

Redegørelse for immunforsvaret  
Immunforsvaret er kroppens forsvar mod udefrakommende infektioner i form af stoffer og mikroor-

ganismer. Herunder kan man opdele immunforsvaret i to dele: det medfødte (uspecifikke) og det 

adaptive (specifikke) immunforsvar (se figur 8 - bilag 1). Det adaptive immunforsvar er den del af 

immunforsvaret, der efter et møde med enten en bakterie eller virus, genkender antigenet og sætter 

gang i produktionen af antistoffer, der kan bekæmpe antigenet. Antistoffet er specifikt, dvs. det kun 

kan binde sig til et bestemt antigen. Denne del af immunforsvaret bliver bedre og bedre med tiden, 

da det tilpasser sig. Dette forsvar er forskelligt fra person til person, og afhænger af hvilke antigener 

immunforsvaret er stødt på før. Det adaptive immunsystem består af lymfocytter; herunder B- og T-

celler. Det medfødte immunforsvar er den medfødte immunitet, der består af det aktive- og passive 

forsvar. Det passive forsvar består af hudens lave pH-værdi, svedens lysozymer, slimhindernes mu-

cuslag og mavesækkens stærke mavesyre. Disse mekanismer sørger for, at mikroorganismen ikke 

kan trænge ind i selve organismen. Det aktive immunforsvar er den del, der angriber fremmede mi-

kroorganismer, som er sluppet forbi det passive forsvar. Det aktive immunforsvar består bl.a. af ma-

krofager, NK-celler, granulocytter (neutrofil, eosinofil og basofil) og dendritceller. De organer, der 

har med immunforsvaret at gøre, kaldes de lymfoide organer. Dem kan man inddele i primære- og 

sekundære lymfoide organer. De primære er knoglemarven og thymus (brislen), der producerer hvide 

blodlegemer, som kan bekæmpe mikroorganismen, nemlig B- og T-lymfocytter. I de sekundære 

2 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 65-76 
3 Larsen, Vagn Juhl m.fl. ”Gyldendals Minilexi Biologi” (2001) 
4 Lavet af  NN 
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lymfoide organer findes mange hvide blodlegemer herunder milten, lymfeknuderne, mandlerne i 

svælget, polypperne i næsesvælget og blindtarmen.5  

På figur 2 6 herunder, ses hvordan immunforsvaret reagerer, når virus trænger ind i kroppen (1). Få 

vira nedkæmpes ved fagocytose af makrofagerne, som er en del af det adaptive forsvar, der genkender 

antigenerne på virussen. Ved fagocytose bindes virussen til makrofagens overflade, hvorefter celle-

overfladen danner pseudopodier, som omklamrer virussen og fusionerer. Derefter udstiller makrofa-

gen antigenerne på dens egen overflade (2), som T-hjælpecellerne registrerer. MHC-II-receptoren på 

makrofagen binder sig til TCR-receptoren på T-hjælpecellen, og CD4-receptoren binder sig til T-

hjælpecellen, hvormed der dannes en forbindelse mellem makrofagen og T-hjælpecellen. Makrofa-

gen aktiverer nøglecellen, nemlig T-hjælpecellen vha. lokalhormonerne, cytokiner. Når T-hjælpecel-

len er aktiv, bliver en masse delprocesser sat i gang. Heriblandt bliver flere makrofager aktiveret af 

cytokinerne, så de kan fagocytere flere vira (3), og det samme bliver B-lymfocytterne, der producerer 

glykoproteiner, nemlig antistoffer, som passer til virussens antigen. Antistoffer er store proteinmole-

kyler, der også kaldes immunoglobuliner (Ig), som inddeles i fem klasser; IgA, IgD, IgE, IgG og IgM. 

De er opbygget af to lange og to korte proteinkæder, der vha. disulfid-bindinger holdes sammen i en 

Y-formet struktur. (4). B-lymfocytter omdannes til B-huskeceller, der husker virussen mange år frem

og sætter gang i antistof-produktionen, inden

værten bliver syg (5). Andre B-lymfocytter om-

dannes til plasmaceller (6), som producerer anti-

stofferne mod virussen (7). De kan så binde sig til

virussen i blodet, så virus ikke længere kan trænge

ind i værtsceller (8), og makrofagerne kan dermed

fagocytere vira (9). T-hjælpecellen aktiverer T-

dræberceller vha. cytokiner (10). På T-dræbercel-

len findes TCR-receptoren, der binder sig til den

virusinficerede celles MHC-I-receptor og en

CD8-receptor. Det resulterer i, at den virusinfice-

rede celle bliver dræbt af T-dræbercellen (11). På

5 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 239 
6 Bidstrup, Bodil Blem m.fl. ”Fysologibogen - den levende krop” (2006) - figur 111 

Figur 2. Immunforsvaret ved virusangreb
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samme tid omdannes nogle T-hjælpeceller til T-huskeceller, der aktiverer antistofproduktionen, hvis 

en lignende virus trænger ind igen (12). 7,8,9 

Redegørelse for inddæmning af viraspredning  
Vira smitter på forskellige måder. For eksempel kan en virus smitte gennem luften, ved berøring eller 

fra overflader såsom håndtag, hvis en smittet person har rørt det. Hvis immunforsvaret ikke selv kan 

bekæmpe virussen, kan den bekæmpes med antiviral medicin, hvor vira angribes forskellige steder i 

deres livscyklus, og på den måde hæmmes deres formering. Det kan dog medføre, at viraene bliver 

resistente over for medicinen. Et eksempel på et antiviralt lægemiddel er Oseltamivir, som bruges 

mod influenza. Her angriber medicinen virussen, når den frigives fra værtscellen. Naturligt sørger 

influenzaenzymet neuraminidase for at klippe bestemte kulhydratgrupper på antigenerne fra, så vira 

ikke klumper sammen. Derefter kan de inficere andre celler i kroppen. Efter optagelse i blodet, hæm-

mer Oseltamivir neuraminidasen ved at binde sig til enzymets aktive sted, hvorefter vira klumper 

sammen og bliver ude af stand til at inficere nye værtsceller (se figur 10 - bilag 2). 10 

Derudover kan man også forebygge en virusinfektion vha. vacciner, hvor der dannes immunitet resten 

af livet eller midlertidigt, fordi immunsystemet lærer at genkende de fremmede organismer, jævnfør 

”Redegørelse for immunforsvaret”. Det gør man ved at indsprøjte en død eller svækket virus, som 

dermed starter den immunologiske reaktion, og danner B- og T-huskelymfocytter. På den måde får 

man et unikt antistof, der bekæmper et specifikt antigen. Det er derfor, at man ikke kan bruge de 

samme vacciner til forskellige vira. Under virusudbrud kan det være svært at forudse, hvordan viras 

antigener ser ud, når de fx kommer til Danmark fra Kina, som tilfældet er under COVID-19-udbrud-

det. Det kan skyldes antigen-drift, som er små mutationer i antigenerne, hvormed arvematerialet æn-

dres, hvilket resulterer i at antistofferne ikke længere virker. Det kan også skyldes antigen-skift, hvor 

to vira inficerer den samme værtscelle, hvilket resulterer i en ny virus med unikke antigener og æn-

dringer i arvematerialet. Derudover tager det omkring et år at udvikle vacciner, så det kan være svært 

at stoppe et udbrud. Forskere og læger arbejder på at udvikle DNA-vacciner, hvor et DNA-stykke fra 

virussen indsprøjtes og sætter sig i den vaccineredes genom. Det medfører, at personen danner 

7 Larsen, Vagn Juhl m.fl. ”Gyldendals Minilexi Biologi” (2001) - s. 313-316 
8 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 238-254 
9 Bidstrup, Bodil Blem m.fl. ”Fysologibogen - den levende krop” (2006) - s. 113-116 
10 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 71-73 
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antigener, som sætter gang i den immunologiske proces, hvorved der bliver dannet B- og T-huske-

celler. 11 I Danmark tilbydes alle børn at blive vaccineret gratis mod otte sygdomme i børnevaccina-

tionsprogrammet for at udrydde sygdomme. Det er fx Difteri, stivkrampe (tetanus), kighoste (pertus-

sis), polio, hib-infektion (hæmophilus influenza type B), mæslinger (morbilli), fåresyge (parotitis 

epidemica), røde hunde (rubella).12  

Den meget aktuelle Corona-virus, nærmere bestemt COVID-19, er en af de hurtigst voksende virus-

udbrud for vira med dråbe- og/eller kontaktsmitte. Det hele startede på et kinesisk marked i Wuhan 

ved navn Huanan Seafood Wholesale Market. Smittekilden er på nuværende tidspunkt ikke blevet 

identificeret, men man mener, at virussen stammer fra nogle af dyrene på markedet. For at inddæmme 

spredningen lukkede Kina det store marked i starten af januar 2020.  

Virussen har senere vist sig i Danmark, hvor der i skrivende stund er mindst 864 smittede, og 3 ældre 

er døde af virussen.13 Det har resulteret i, at de danske myndigheder er kommet med en række tiltag 

for at inddæmme virusspredningen. Det første tiltag er, at de har taget en særlig paragraf i brug, 

nemlig epidemilovens paragraf 10. Den giver myndighederne magten til at tvinge folk i karantæne, 

tvangsvaccinere, forbyde offentlige forsamlinger og påbyde obduktioner. I et andet tiltag råder de 

borgerne til at blive væk fra områder og lande, der er særligt ramt. D. 14. marts 2020 lukkede de 

endda alle grænserne og opfordrede alle danskere rundt omkring i verden til at komme hjem. Derud-

over råder sundhedsstyrelsen borgerne til at blive hjemme i 14 dage, hvis de har været i de ramte 

områder. Det skyldes inkubationstiden for Covid-19, fordi der oftest går noget tid, fra man er blevet 

smittet, til symptomerne viser sig. Alle disse tiltag er fra dansk side en måde, hvorpå man prøver at 

minimere udbruddet ved at inddæmme og forhale processen, så samfundet kan holdes i gang. Samti-

dig sørges der for, at de ældre og de allerede syge ikke bliver smittet, da det er dem, der har mindst 

chance for at overleve virussen. D. 11. marts blev alle landets skoler og institutioner lukket ned, og 

flere tusinder skulle arbejde hjemme.14 I løbet af udbruddet er salget af P3-masker, engangshandsker 

og især håndsprit steget markant. Masker sikrer, at man ikke indånder dråber med viruspartikler i og 

dermed bliver smittet. Handskerne minimerer risikoen for at blive smittet ved kontakt, mens håndsprit 

11 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 260-265 
12 Bidstrup, Bodil Blem m.fl. ”Fysologibogen - den levende krop” (2006) - s. 118. 
13 Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavi-
rus/spoergsmaal-og-svar 
14 Madsen, Freja Sofie, Tv2-nyhederne: https://nyheder.tv2.dk/2020-03-03-her-er-myndighedernes-syv-tiltag-mod-co-
ronavirus 
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og sæbe opløser det fedtholdige fosfolipidlag på virussen, som dermed fører til virussens død. Det er 

derfor også en stor del at retningslinjerne på sygehusene, at man har en grundig håndhygiejne. I flere 

lande har man endda set, at hele byer bliver desinficeret af folk i beskyttelsesdragter. 15 Regeringens 

handlingsplan overfor Covid-19-pandemien eksemplificerer, hvordan man kan inddæmme viraspred-

ning, når ikke der er udviklet en virus endnu.  

”Inferno” 
Den 55-årige amerikanske bestsellerforfatter, Dan Brown, har igennem triviallitteraturen formidlet 

netop emnet vira og pandemier i sin roman ”Inferno” fra 2013. Det er nummer fire i serien med 

Harvard-professoren Robert Langdon som hovedperson, der ved hjælp af sin viden om symboler og 

kunsthistorie løser mysterier. 

I krimi- og spændingsromanen møder man hovedpersonen Robert Langdon, der er professor på Har-

vard University med speciale i kunst og symboler. En dag vågner han op med amnesi på et hospital i 

Firenze, hvor han møder den unge læge, Sienna Brooks. De to flygter fra en sortklædt kvinde, der 

prøver at dræbe dem, og her begynder deres rejse gennem Firenze, Venedig, Istanbul og Dante Ali-

ghieri’s skildringer af skærsilden i søgen efter svar på den afdøde videnskabsmand og transhumanist 

Dr. Bertrand Zobrists gåder. Det viser sig, at Zobrist har udviklet en luftbåren virus, der skal ”redde” 

menneskearten mod overbefolkning og dens fatale følger. Sammen med generaldirektøren for WHO, 

Dr. Elizabeth Sinskey og agent Cristoph Brüder bliver det en kamp mod tiden for at redde menneske-

heden.  

Analyse og fortolkning af ”Inferno” 
Fortælleren i romanen er en implicit og alvidende 3. personsfortæller, der udvælger hvad læseren får 

at vide, og forholder sig objektivt til personerne. På den måde er det op til læseren selv at danne 

holdninger og drage konklusioner. I et par af kapitlerne skifter fortælleren dog. I prologen er det en 

jeg-fortæller, som fortæller fra ”Skyggen”, som også er Bertrand Zobrists perspektiv. Historien starter 

in medias res i Firenze, hvor man følger hans flugt fra Cristoph Brüder og hans agenter, fordi han har 

gemt noget, som han kalder sin gave, til menneskeheden og fremtiden: ”My gift is the future. My gift 

is salvation. My gift is Inferno. With that, I whisper my amen… and take my final step, into the 

15 Elmstrøm, Nanna. Jyllandsposten, https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11974174/er-haandsprit-bedre-end-vand-
og-saebe-overlaegen-svarer-paa-spoergsmaal-om-coronavirus/ (2020) 
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abyss”16 Prologen slutter med, at Zobrist hopper ud fra et tårn og begår selvmord, som en slags mar-

tyr, og dermed overlader fremtiden i andres hænder.  

Det er hovedsageligt Robert Langdons tanker og holdninger, man hører om, da han er hovedpersonen, 

men perspektivet skifter alligevel i kapitlerne. Handlingen er et parallelt handlingsforløb med tre 

sidehandlinger; Langdon og Siennas rejse, Provstens hemmelig organisation ”Konsortiet” og Sin-

skeys jagt på at finde virussen. Denne type af handlingsforløb giver historien et ekstra lag, og samtidig 

giver det et overblik og et andet perspektiv over situationerne. Man får også kendskab til og bag-

grundshistorier om flere personer, hvilket giver en mere dybdegående forståelse af dem og deres valg. 

De forskellige handlinger er afhængige af og påvirker hinanden, og i slutningen samles alle hand-

lingsforløbene, hvor der bliver bundet en slags knude, der samler alle de løse ender. Det sker til sidst, 

hvor det viser sig, at alle i bund og grund er på samme side, og ønsker at stoppe pandemien. Selv den 

lægen Sienna, hvis store forelskelse var Bertrand Zobrist, ender til sidst med at indvillige i at hjælpe 

Sinskey og WHO med at stoppe pandemien. Hun er ikke bare en hvilken som helst kvinde, hun har 

nemlig en IQ på 208 og kender Zobrist bedre end nogen anden. Igennem hele romanen bliver Sienna 

gjort meget mystisk, og det er fx først langt henne i historien, at man finder ud af, hvorfor hun går 

med paryk. Det viser sig, at det skyldes mental krise og stress, der har resulteret i hårtab. Sienna var 

et meget klogt barn, der lærte sig selv nye sprog på bare en måned og diagnosticerede sig selv med 

depression. Som teenager var hun meget alene og var en dag ved at blive voldtaget af tre mænd, 

hvilket gjorde hendes depression værre, da hun ikke snakkede med nogen om det. Det fik hende til at 

indse, at hun ikke skulle tænke så meget på sine egne problemer, men mere på dem omkring hende 

og prøve at redde verden omkring sig. Det er her Zobrist og virussen kommer ind i billedet, fordi 

Sienna ser muligheden for at hjælpe verden med at undgå overbefolkning. Brown prøver at gøre op 

med synspunktet om det ”rigtige og forkerte”. Inden prologen og i epilogen refererer Brown til 

Dante’s citat: ”The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times 

of moral crisis.”17 Den tyske filosof Immanuel Kant sagde; ”Jeg kan have interesse for et objekt, der 

er virkning af min påtænkte handling, men jeg kan aldrig have agtelse. Det kan jeg ikke eftersom, det 

kun er viljens resultat og ikke dens virke.”18 Med det mener han, at man ikke skal dømme en handling 

ud fra konsekvenserne, men ud fra intetntionen bag. Hvis man har handlet ud fra sin gode vilje, så 

16 Brown, Dan ”Inferno” (2013) - s. 7 ll. 11-15. 
17 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 1 ll. 1-2 
18 Kant, Immanuel, systime: https://filosofigrund.systime.dk/index.php?id=149 - ll. 1-4 
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mener Kant, at man har handlet etisk korrekt. Brown nuancerer begreberne ond versus god ved at 

lade læseren forstå Zobrists motiv. I det mindste handlede Zobrist, og i den gode sags tjeneste prøvede 

han at redde alle - inklusiv de neutrale, der blot så på, og som ikke turde at handle. 

I romanen føres man gennem Firenze, Venedig og Istanbul, og i et deskriptivt sprog lader Brown 

læseren opleve byerne med en indfødts detaljegrad. Det ses fx, da Langdon og Sienna besøger 

Markuskirken: ”With an interior veneer consisting of several million ancient gold tiles, many of the 

dust particles hovering in the air were said to be actual flecks of gold.” 19 Omgivelserne og miljøet, 

og især bygninger, beskrives helt ned til mindste detalje med mange adjektiver, hvilket giver læseren 

en følelse af, at han eller hun er til stede. Stederne er ikke tilfældige og har alle sammen en reference 

til Dante eller noget symbolsk, hvilket er med til at trække en rød tråd igennem fortællingen. Skrive-

stilen er letlæselig, og det almene ordvalg gør, at modtagergruppen er bred, for sproget er normal stil 

med alment ordvalg. Der bruges hyppigt billedsprog herunder sammenligninger: ”The problem is that 

our genetic makeup is like a house of cards - each piece connected to and supported by countless 

others - often in ways we don’t understand. If we try to remove a single human trait, we can cause 

hundreds of others to shift simultaneously, possibly with catastrophic effects.”20 En sammenligning 

som denne gør, at helt almindelige mennesker, der ikke har speciel kendskab til videnskab, som fx 

genetik, stadig kan forstå og følge med i de problemstillinger, som romanen præsenterer læseren for. 

Fortælletiden strækker sig over to dage, mens den fortalte tid går mindst to år tilbage. Historien ud-

spiller sig dermed kronologisk med flashbacks. Fx hører man om den sølvhårede Sinskeys rejse til 

Manhattan i New York to år tidligere, hvor det bliver fortalt, at hun er i top 20 over de mest indfly-

delsesrige kvinder i verden. Eftersom hun er specialist i epidemier og smitsomme sygdomme, bliver 

hun inviteret til at forelæse om pandemiske sygdomme. Efter forelæsningen bliver hun kaldt til et 

møde med en ukendt mand, der senere hen viser sig at være Zobrist. Han ønsker at diskutere og 

overbevise hende om, at noget skal gøres for at undgå, at overbefolkningen får fatale konsekvenser: 

”Animal species are going extinct at a precipitously accelerated rate. The demand for dwindling 

natural resources is skyrocketing. Clean water is harder and harder to come by. By any biological 

gauge, our species has exceeded our sustainable numbers.”21 Han mener ikke, at WHO og resten af 

verden har forstået alvoren, når de behandler diabetes og bekæmper kræft, for det er kun med til at 

19 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 323 ll. 8-10. 
20 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 294 ll. 5-9 
21 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 102 ll. 10-13. 
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accelerere befolkningstallet. Man skulle hellere lade naturen gå sin gang, for på den måde har men-

neskeheden en chance for at overleve. Sinskey afviser samarbejdet med Zobrist. Kapitlet slutter med 

en cliffhanger: ”We’re at seven billion now, so it’s a little too late for that.” The tall man’s green 

eyes flashed fire. ”Is it?”.”22 Brown bruger igennem hele romanen hyppigt cliffhangere i slutningen 

af kapitlerne, hvor der bliver tilbageholdt viden. Spændingen trækkes ud, og der går ofte flere kapitler 

inden læseren får svar på spørgsmålene, men de 104 kapitler er dog korte med omkring fem sider pr. 

kapitel, hvilket igen og igen får læseren til lige at snuppe et kapitel mere. Det er nemlig overskueligt. 

Sinskey forlader New York og Zobrist, men sætter ham på listen over potentielt farlige personer, som 

WHO skal holde øje med. Derfra begynder han at fremstille en virus, som til sidst viser sig at udvikle 

sig til en global pandemi. Virussen er en luftbåren vektorvirus, som får en tredjedel af verdens be-

folkning til at miste deres frugtbarhed og blive sterile. Det viser sig, at virussen for længst har smittet 

globalt, men ingen har bemærket dette, da virussen ikke medfører mærkbare symptomer. Dermed 

ikke sagt, at det ikke er realistisk, men der er aldrig set en sådan virus før, og der er aldrig set en 

pandemi, hvor ingen har oplevet symptomer i en eller anden grad. Dette prøver Brown at imøde-

komme med fx dette belæg: ””Det her lyder alt sammen temmelig meget som science fiction.” Ikke 

så overraskende, tænkte Sienna. Alle kvantespring inden for medicinen har føltes sådan - pencillin, 

bedøvelse, røntgen… første gang mennesket kiggede i et mikroskop og så en celle dele sig.”23 Med 

hans belæg gør han påstanden er sandsynlig. Ved brugen af forbehold i hans argumentation, forudsi-

ger Brown et eventuelt modargument, og dermed får han nok engang overbevist læseren.  

I bogen tager Sinskey og WHO pandemien meget alvorligt, men de vil på samme tid ikke skabe panik 

blandt befolkningen, og derfor venter de bl.a. med at kontakte det lokale politi i Istanbul, til de er 

sikre på, hvad de har med at gøre. Da de finder ud af, at det er for sent at stoppe pandemien, vil de 

prøve at arbejde på at finde en såkaldt mod-virus med hjælp fra Sienna. Dog bliver Sinskey i tvivl 

om, om en modvirus rent faktisk er løsningen på problemet, da det er meget skrøbeligt endnu engang 

at ændre i menneskehedens genom: ”This planet is facing a serious overpopulation issue. If we ma-

nage to neutralize Bertrand’s virus without a viable plan… we are simply back at square one”24 

Selvom Sinskey ikke er enig i Zobrists metode med virussen, så er hun pludselig i tvivl, om hun skal 

tage imod hans såkaldte gave til menneskeheden. Sienna påpeger, at det er en del af den evolutionære 

22 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 105 ll. 7-9. 
23 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 483 ll. 31-35. 
24 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 452 ll. 2-4.  
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naturlige proces, og at det gælder om ”survival of the fittest”: ”(…) ”you know that nature has always 

found a way to keep the human population in check - plagues, famines, floods. (…) maybe nature, 

through the process of evolution, created a scientist who invented a different method of decreasing 

our numbers over time.””25 Selvom det er et menneske, der udvikler denne katastrofe, pointerer Si-

enna, at det i bund og grund er naturen der har udviklet mennesket. Hun pointerer også, at hvis men-

nesket ikke favner dets evner, så fortjener mennesket livet lige så lidt, som hulemanden der døde i 

kulden, fordi han ikke kunne tænde ild. Dette kan Langdon og Sinskey ikke modargumentere, og 

pandemien får lov at stedfæstes.  

Hvad der videre sker er uklart, da romanen har en åben slutning: ”As she walked alone towards the 

waiting C-130, Sienna considered everything that had happened… everything that might still hap-

pen… and all the possible futures. Remember tonight, she repeated to herself, for it’s the beginning 

of forever.”26 Hvad der sker herefter i forhold til fremtiden, virussen, Sinskey og Sienna er op til 

læseren selv at spekulere på og drage konklusioner over.  

Alle Dantes digte slutter med ordet ”stjerner”, som Zobrist, men også Dan Brown, benytter sig af, da 

han i sin epilog slutter af med: ”Outside, in the newly fallen darknness, the world had been transfor-

med. The sky had become a glistening tapestry of stars.”27 Det er bare én af Browns små genistreger 

i løbet af romanen, der belønner den aktive og opmærksomme læser.  

Vurdering af Dan Browns succes som bestseller  
I 2005 blev Dan Brown udnævnt til at være en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden af 

TIME Magazine. Brown er en amerikansk forfatter, der oftest bevæger sig rundt i krimi- og thriller-

genren med spænding i højsædet. Hans bøger er udkommet på 56 forskellige sprog med over 200 

millioner kopier, hvilket kun afspejler hans store succes. Det er ikke tilfældigt, at han i mange af hans 

bøger kombinerer religion og videnskab, da hans forældre var matematiklærer og kirkeorganist. Da 

Time Magazine udnævnte ham til en af de mest indflydelsesrige personer i 2005, gjorde de det bl.a. 

med følgende belæg: ” (…) Brown has been held responsible for renewed interest in Leonardo da 

Vinci, Gnostic texts and early Christian history; spiking tourism to Paris, Rome and a 15th century 

church outside Edinburgh, Scotland; a growing membership in secret societies; the ire of Cardinals 

in Rome; eight books denying the claims of the novel and seven guides to read along with it; a flood 

25 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 453-454 ll. 37-3. 
26 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 457 ll. 8-12. 
27 Brown, Dan: ”Inferno” (2013) - s. 463 ll. 30-31. 
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of historical thrillers; (…)”28 Der lægges altså stor vægt på, at Browns bøger har haft stor indflydelse 

på hele verden.  

I bogen “The Bestseller Code” har Jodie Archer og Matthew L. Jockers prøvet at knække koden til 

at skrive en bestseller med hypotesen: ”The bold claim of this book is that the novels that hit the New 

York Times bestseller lists, are not random, and the market is not in fact as unknowable as others 

suggest.”29 Det har de gjort ved at finde en algoritme, hvor 80% af de sidste 30 års bestsellere på 

New York Times bestsellerliste er blevet analyseret af en computer, der kiggede på bøgerne uden at 

kende til forfattere, og uden at vide hvor succesfulde bøgerne var. Modellen viste, hvor sandsynligt 

det var for bøger at blive bestsellere, og her havde ”Inferno” 95,7% sandsynlighed for at blive en 

bestseller. Ud over et stærkt forfatternavn og penge til markedsføring, spiller et betydningsfuldt og 

tredelt plot, virkelige og betagende karakterer og en fejlfri grammatik ind på, hvor godt bogen vil 

sælge. Her ligger ”Inferno” nummer et over mest succesfulde og stærke plots ifølge modellen.  

Som læser styrkes læseinteressen af, at man kan mærke forarbejdet og den store research i bogen. 

Brown slår fra start fast, at alle steder og referencer, som omtales, er virkelige. Der er sågar lavet en 

app, der hedder ”Inferno Florence Guide”, hvor man kan gå i Langdons fodspor igennem Firenze. 30 

Fordi Browns romaner er så virkelighedsnære med realistiske miljøer og personer, der er beskrevet 

helt ned til den mindste detalje, øges læseinteressen.  

Diskussion over formidlingstyper 
Når det kommer til formidling, er der fokus på at komme igennem med et brændende budskab, som 

skal være forståeligt for modtageren. Her kan man, som Dan Brown, benytte sig af triviallitteraturen 

eller gøre som Frederik Sonne fra Videnskab.dk i den populærvidenskabelige artikel ”Coronavirus: 

Alt om udviklingen, symptomer og behandling”. I triviallitteraturen er formålet at tjene penge ved at 

underholde fx i form af romaner med værdier som forenkling, virkelighedsflugt og identifikation som 

kendetegn. Læseren læser bogen eksempelvis som et afbræk fra hverdagen og for underholdningens 

skyld.31 Triviallitteraturen defineres således: ”Den udbredte underholdningslitteratur hvis holdning, 

menneskefremstilling, komposition og sprogform er banal, skabelonagtig og stereotyp med vægten 

28 https://danbrown.com/#books-section 
29 Archer, Jodie & Matthew L. Jockers “The Bestseller Code” (2016) - s. 6 ll. 2-4. 
30 https://www.theflorentine.net/infernoguide/ 
31 Bendsen, Janne: https://litteratursiden.dk/artikler/triviallitteratur-som-faenomen (2002) 
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lagt på handlingsforløbet med ”happy ending”, hvorfor den kun opfordrer til overfladisk engage-

ment.”32 Denne definition kan man overføre til ”Inferno” med bl.a. stereotype karakterer herunder 

den meget kloge professor Langdon, som altid redder dagen. Triviallitteraturen masseproduceres, 

hvorfor Browns budskab kommer ud til mange sammenlignet med en gennemsnitlig populærviden-

skabelig artikel. På den ene side, er der mange, der ellers ikke har speciel interesse i vira, som får 

viden omkring emnet på en spiselig og letforståelig måde. På den anden side, kan man diskutere om 

hvorvidt, man som læser kan blive fagligt klogere ved at læse en roman som ”Inferno”. Det er en 

fiktiv fortælling, som er udarbejdet af en forfatter, der ikke er specialist på området. Forfatteren har 

kunstnerisk frihed, og derfor kan der være upræcise forklaringer om videnskab. Som læser accepterer 

man denne præmis i triviallitteraturen, da det i høj grad er underholdning frem for troværdig infor-

mation, der er i højsædet. Når modtageren indvilliger i at læse en fiktiv historie af en forfatter, ind-

villiger vedkommende automatisk til dette - bevidst eller ubevidst. I et virkelighedsnært miljø med 

relaterebare karakterer, som det ses i ”Inferno”, bidrager det til en øget realisme, at bogens verden 

lægger sig tæt på ad virkeligheden og videnskaben. Flere forfattere benytter sig af dette ved at få 

historikere og videnskabsmænd til at gennemgå fortællingen. Det er dog stadig det gode plot, der er 

i fokus, hvorfor videnskaben kommer i anden række.  

I populærvidenskaben ønsker man at formidle videnskabelige emner, såsom virus og pandemier, på 

en måde, så det ikke bliver for kompliceret for modtageren. Formålet i populærvidenskaben er, mod-

sat triviallitteraturen, at informere og give modtageren et indblik i et bestemt emne. Artiklen skrives 

oftest af en journalist, der formidler videnskab til ikke-fagfolk, og vækker deres interesse. Det er 

vigtigt, at journalisten forholder sig objektivt til emnet og ikke udelader essentielle detaljer. Artiklen 

må ikke være ensidig, men skal derimod belyse emnet fra flere vinkler. Videnskab.dk er en statsstøttet 

hjemmeside med gratis indhold, der skriver mange populærvidenskabelige artikler. De skriver om sig 

selv: ”Videnskab.dk er Danmarks førende kilde til troværdige, prisvindende nyheder om forskning.” 

De har en million besøgende om måneden med indhold omkring astronomi, sundhed, klima, kunst, 

filosofi og andet videnskab. I artiklen ”Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling” 

følges udbruddet af Covid-19 tæt fra dag til dag, og læseren får bl.a. et overblik over situationen 

gennem læsevenlige punkter, faktabokse, grafer og figurer. Her informeres der om, at Danmark er 

det land i Europa, hvor smitten er steget hurtigst på kortest tid vha. en graf, der kan visualisere og 

simplificere data for læseren. (se figur 11 - bilag 2).  Dette er et kendetegnende genretræk for 

32 http://www.e-kjaer.dk/laerer/a_trivi.htm 
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populærvidenskabelige artikler. Der er også en video, der forklarer hvorfor coronavirus er værre end 

influenzavirus. Videoer og billeder med forklaringer er med til at gøre videnskabelige information 

mere spiseligt for den brede befolkning.  

Ved at anvende eksperter der udtaler sig, som fx professor Allan Randrup Thomsen og infektionsepi-

demiolog Brian Kristensen, bliver artiklen troværdig. Her benytter artiklen sig af autoritetsargumen-

tet. Der henvises til en ekspert på området, som bliver et belæg for at artiklens påstand er sand, hvilket 

er et eksempel på brugen af etos. Da artiklen anvender flere eksperter, bruges også udbredelsesargu-

mentet, for hvis flere eksperter er enige, så må påstanden være sand. Disse argumenter overbeviser 

læseren om påstandene. På baggrund af myndighederne og eksperterne giver Videnskab.dk deres 

læsere råd med på vejen. Fx skal man ikke troppe op hos lægen, hvis man har mistanke om, at man 

er smittet, men derimod ringe til sin læge. Det er også et af genretrækkene for en populærvidenska-

belig artikel, som tit kan guide og vejlede læseren. Hvis ikke artiklen er skrevet af en ekspert på 

området, vil journalisten som ofte citere eksperten i artiklen. En anden ekspert, der citeres i artiklen, 

er lektor i infektionssygdomme og folkesundhed, Christian Wejse, der forklarer, hvorfor det er nød-

vendigt med karantæne og aflysning af arrangementer. Udsagnet formidles også visuelt vha. to kur-

ver, der er lavet ud fra en matematisk model, for at illustrere en forenkling af virkeligheden. Kurverne 

er let sammenlignelige og forsøger at forudsige udviklingen af smitten, hvis man som samfund følger 

en bestemt strategi (se bilag 3 - figur 12 & 13). 33 

I artiklen opstilles der også modeller i form af søjlediagrammer. Mens virus-udbruddet står på, er der 

blevet lavet en epidemiologisk undersøgelse, hvor sygdomshyppigheden og dødeligheden er blevet 

målt i forskellige aldersgrupper (se bilag 4 figur 14 & 15). Her kan læseren tydeligt se, at dødelighe-

den stiger i takt med alderen, da søjlediagrammet giver et godt overblik.34,35 Illustrationerne gør det 

indbydende, spændende og overskueligt for modtageren at læse og forstå indholdet. Det første, der 

møder læseren i artiklen, er et stort og dramatisk billede af coronavirussen. Der er brugt stærke farver 

til at fange læseren, som fx den neonlignende, gennemsigtige blå farve, der giver læseren en form for 

science fiction-associationer. Derudover har baggrunden en dramatisk blodrød farve. Billedet har en 

meget kaotisk stemning og komposition, der leder tankerne hen på sygdom. Til sammen skaber det 

et dystopisk billede af virkeligheden, der fanger læseren og sætter scenen før brødteksten læses.  

33 https://videnskab.dk/coronavirus - sidst besøgt  
34 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 
35 Adrian, Henrik m.fl. “AT-håndbogen” (2009) - s. 20-24 
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I både den populærvidenskabelige artikel og i triviallitteraturen anvendes appelformer for at overbe-

vise modtageren. I triviallitteraturen er det som oftest appelformen patos, som anvendes i stor stil. 

Patos appellerer til modtagerens passion og følelser. I ”Inferno” kan læseren ikke undgå at få sympati 

med Sienna, fordi der kendes til hendes fortid. Hun har haft et svært liv med ensomhed, depression 

og forventningspres, og har traumer fra da hun næsten blev udsat for voldtægt. Hun har også mistet 

sit hår pga. depression og stress. Når man hører disse ting, kan man som læser ikke andet end at blive 

en smule berørt og få medlidenhed med Sienna. Det er et bevidst valg fra Browns side at fortælle 

disse ting i detaljer, da han på den måde appellerer til modtagerens følelser. Brown har derudover en 

evne til at bruge logos i passager, hvor han er meget informerende om eksempelvis de forskellige 

byer og kirker. Han anvender en masse fakta og henviser også til grafer et par gange undervejs i 

forbindelse med overbefolkning. Dette appellerer til læserens fornuft og logik. Det er dog klart patos 

der dominerer i triviallitteraturen.  

I populærvidenskabelige artikler dominerer appelformerne etos og logos. Ifølge artiklen fra Viden-

skab.dk er dødeligheden for Covid-19-virussen på 2,3 procent i Kina, mens den forventes lavere i 

Danmark: ”Dødeligheden forventes at være mellem 0,6 til 1 procent i Danmark ifølge Sundhedssty-

relsens risikovurdering.”36  Dette er et eksempel på logos, hvor journalisten anvender tal og statistik-

ker til at overbevise læseren. Journalisten henviser også til en undersøgelse fra Johns Hopkins Bloom-

berg School of Public Health i USA. Her har forskerne undersøgt en smittet population på 181 men-

nesker for at undersøge inkubationstiden. Undersøgelsen viste, at 97,5% viste symptomer inden for 

11,5 dag med en median på fem dage. Denne undersøgelse har en stærk etos, da det er en troværdig 

kilde, og der føres tydeligt belæg for påstanden for inkubationstiden.  

De to fremstillingsformer har både forskelle og ligheder i deres fremstillingsform og argumentation. 

Hvor populationsvidenskaben benytter sig meget af illustrationer og en punktopstillet brødtekst, an-

vender triviallitteraturen, herunder ’Inferno’, stilistiske virkemidler og patosbaseret argumentation, 

der kan udviske grænsen mellem virkelighed og fiktion. Ved at sammenligne de to fremstillingsfor-

mer med det formål at finde den optimale formidlingsmetode til emnet vira og pandemier, vil der ved 

begge genrer være fordele og ulemper. Den kunstneriske frihed, som triviallitteraturen råder over, 

åbner op for en masse muligheder til at vække interesse og sætte tanker i gang hos læseren. Samtidig 

36 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) - ”Hvad ved vi om virussen, 
smitte, symptomer og dødelighed” 
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bliver denne fordel også genrens egen ulempe, da troværdigheden aldrig kan blive så stor, som den 

kan i populationsvidenskaben. Populationsvidenskabens grundlag, der bygger på referencer til ek-

sperter og videnskabelige undersøgelser, gør genrens troværdighed meget stor. Ulempen ved popu-

lationsvidenskaben er, at den nemt kan kede læseren, idet genrens formål nærmere er at informere, 

end det er at underholde. Genren forsøger at imødekomme dette, ved at være aktuel og inddrage 

illustrationer, billeder, videoer m.m. Dog er en fordel ved triviallitteraturen, at den sælger godt og har 

mange læsere – flere end populærvidenskabelige artikler i gennemsnit har. Dan Brown er et godt 

eksempel på triviallitteraturens brede målgruppe med oversættelser til 56 forskellige sprog. 

Vurdering af vira-udbredelse 
En laboratoriefremstillet virus kan have store biologiske og samfundsmæssige konsekvenser, hvis 

den slippes ud og spredes. Når man genmanipulerer vira, kan det være utrolig farligt for det menne-

skelige genom. Menneskearten har igennem årene tilpasset sig ved evolutionen og naturens gang, 

hvor det har gjaldt om ”survival of the fittest”. Som Dan Brown skriver i ”Inferno”, er det menneske-

lige genom som et korthus. Ved bare at flytte på ét kort, kan hele korthuset styrte sammen og blive 

ødelagt. Vira som ikke før er set og er ukendte for det menneskelige immunforsvar, kan derfor have 

store konsekvenser.  

I artiklen ”Sprængfarlige influenza-resultater tilbageholdes af forskere” (2012) fra Videnskab.dk dis-

kuteres det, om forskning omkring fremstilling af vira, kan resultere i pandemi og millioner af døds-

fald, hvis de forkerte hænder får fat i de såkaldte opskrifter og misbruger dem til bioterrorisme. Dette 

dilemma kom på tale efter en gruppe hollandske forskere fra Erasmus Medical Center i Rotterdam i 

2012, offentliggjorde hvor få mutationer der skulle til, for at den dødelige fugleinfluenza ville blive 

smitsom mellem pattedyr. Seniorforsker Anders Koch fra Statens Serum Institut mener, at opskriften 

til disse vira er for nemme at forstå for mulige bioterrorister, og derfor skal man passe på med at dele 

oplysninger om vira. Det er relativt få mennesker, som potentielt ville kunne ændre hele menneske-

arten og få korthuset til at styrte sammen. Bioterrorisme er heller ikke utænkeligt i disse år hvor bl.a. 

USA, Rusland, Kina og Nordkorea har vist sig at være kyniske, når det kommer til at spille med 

musklerne. Anders Koch siger dog samtidigt, at alt slags ny viden om vira, er meget relevant og 

nødvendigt for verden.  

Ordet censur har flere gange været oppe at vende i denne debat. Flere mener, at det ville mindske 

risikoen for, at forskningsresultater kunne blive kopieret af de forkerte. Jens Lundgren fra Institut for 
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International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet siger dog: ”Viden-

skabelige resultater er jo i deres natur meget specifikke og beskriver i detalje, hvordan man er nået 

frem til dem. Det er det, der gør dem troværdige.”37 Han mener altså, at forskning ikke kan undgå at 

være meget detaljeret, når det skal publiceres. Det skaber nemlig udvikling, at ny viden bliver delt, 

så det er tilgængeligt for andre forskere. Overlæge Lars Peter Nielsen og professor Allan Randrup 

Thomsen mener ikke, at man skal frygte bioterrorisme. Nielsen siger, at man aldrig har set, at disse 

forsøg før er blevet misbrugt. Man så det heller ikke efter forsøg med virussen fra Den Spanske Syge. 

Thomsen mener slet ikke, at man kan udvikle vira, som har lige så stor dødelighed, som de oprindelige 

vira havde. Det skyldes, at de drastisk har ændret karakter. Detaljeret information om vira giver des-

uden sundhedsvidenskaben mulighed for at finde nye vacciner, som kan stoppe eventuelle pande-

mier.38 Det gælder altså om at finde balancen imellem at publicere så meget information, at det kan 

bruges til videre forskning, men ikke kan misbruges til eksempelvis bioterrorisme. Teoretisk set, kan 

bioterrorisme være en fremtidig trussel, selvom vi i dag endnu aldrig har oplevet, at en laboratorie-

fremstillet virus er spredt til mennesket. 

Der er ingen tvivl om, at det har store biologiske konsekvenser, hvis en virus spreder sig til hele 

verden. Store viraudbrud har også store samfundsmæssige konsekvenser. Hvis man endnu en gang 

tager den aktuelle Covid-19-virus som eksempel, er der under udbruddet stor belastning på sundheds-

væsenet. I takt med at flere og flere bliver smittet, resulterer det i manglende kapacitet, udstyr og 

sundhedspersonale. Det resulterer ifølge direktøren i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i, at andre 

opgaver i sundhedsvæsenet vil blive løst med en lavere standard.39 Derfor har man bl.a. tilkaldt hjælp 

fra pensioneret personale og studerende. Udover sundhedssystemet er transportsektoren også hårdt 

ramt af Covid-19-udbruddet, idet regeringen opfordrer til, at man undgår offentlig transport især i 

myldretiden. Efter grænserne d. 12. marts blev lukket, er også flytrafikken blevet hårdt ramt. I starten 

skulle arrangementer og forsamlinger med over 1000 mennesker aflyses eller udskydes, men senere 

hen er omstændighederne blevet skærpet til noget, der minder om udgangsforbud.40 Alle disse følger 

af virussen, frygter mange, kan resultere i, at flere virksomheder taber så mange penge, at de bliver 

nødt til at dreje nøglen om eller fyre medarbejdere, hvilket vil resultere i stigende arbejdsløshed.  

37 Persson, Charlotte Price, Videnskab.dk: ”Sprængfarlige influenza-resultater tilbageholdes af forskere”(2012) - s. 3 
ll. 25-27
38 Persson, Charlotte Price, Videnskab.dk: ”Sprængfarlige influenza-resultater tilbageholdes af forskere”(2012)
39 https://nyheder.tv2.dk/2020-03-10-seneste-nyt-om-coronavirus
40 https://nyheder.tv2.dk/2020-03-10-seneste-nyt-om-coronavirus
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I artiklen ”Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to “flatten the curve”” 

(2020) fra The Washington Post, har Harry Stevens prøvet at forklare og illustrere, hvordan social 

distancering mindsker vira-udbredelse. På figur 3 herunder ses hvordan flere og flere bliver smittet i 

en population med 200 mennesker. Den blå/grå-farve afspejler de raske, den orange/brune-farve viser 

de syge, og den lyserøde viser dem, der er blevet raske. 

Figur 3. Virusspredning uden en strategi 

Til sammenligning er der lavet en illustration, over hvad der vil ske, hvis befolkningen gik i tvungen 

karantæne. Resultatet ses herunder på figur 4:  

Figur 4. Virusspredning med tvunget karantæne 

Det er tydeligt at se, at den nederste kurve er fladere end den øverste - den både stiger og falder 

langsommere, samtidig med at toppunktet er lavere og ligger længere til højre. Social distancering og 

karantæne holder altså flere mennesker raske, hvilket gør, at sundhedsvæsenet bedre kan følge med. 

Dog understreger artiklen, at kurverne har visse usikkerheder, da de eksempelvis ikke tager højde for 

dødsfald.41  

Både i artiklen ”Sprængfarlige influenza-resultater tilbageholdes af forskere” og i det danske samfund 

under Covid-19-udbruddet bliver den såkaldte panikstemning påtalt. Det er vigtigt, at befolkningen 

bevarer roen og handler rationelt, således der ikke skabes en kaostilstand i samfundet. Tirsdag d. 10. 

marts 2020 holdt den danske statsminister Mette Frederiksen og myndighederne pressemøde. Her 

pointerede de, at flere under Corona-udbruddet har undervurderet virussen, og det vil Brostrøm gerne 

advare i mod: ”I starten er det de stærke og raske, der bærer smitten ind i landet. Men når vi får 

smittespredningen ind i landet, smitter vi de svage og syge”, siger han. 42 Der skal findes en seriøsitet 

frem ifølge Frederiksen: ”Vi skal tage det alvorligt, fordi den spreder sig hurtigere end influenza. 

Den her situation kan udvikle sig alvorligt, meget alvorligt.” 43 Dog er der ikke nogen videre grund 

41Stevens, Harry, The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simula-
tor/?fbclid=IwAR3cfd516da7sNKEv5rXOvZfkIKfzIVimvp96Rcobj4NpLjXKidZH4xR3vc (2020) 
42 https://nyheder.tv2.dk/2020-03-10-seneste-nyt-om-coronavirus 
43  https://nyheder.tv2.dk/2020-03-10-seneste-nyt-om-coronavirus 
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til panik, pointerede de begge. For myndighederne handler det altså om, at de skal være ærlige og 

informere befolkningen uden at skabe panik. På verdensplan forårsagede pandemien nedlukninger af 

millionbyer, tvungen karantæne og adskillige hastelovgivninger, der fratog individets dets selvbe-

stemmelse. Derfor skal man tage truslen om pandemier alvorligt.  

Konklusion 
Igennem en redegørelse for opbygningen af en typisk virus, dens levemåde og påvirkning af immun-

forsvaret kan det konkluderes, at vira kan medføre store biologiske udfordringer for mennesket. Et 

videnskabeligt emne som virus og virusepidemier kan formidles til den generelle befolkning eksem-

pelvis i triviallitteraturen og i populærvidenskabelige artikler, som begge har deres fordele og ulem-

per. I triviallitteraturen belyses emnet med stilistiske virkemidler, mens plottet kommer i første række, 

som man eksempelvis kan se i analysen og fortolkningen af Dan Browns ”Inferno” (2013). Den vi-

denskabelige troværdighed er ikke ligeså stor, som i populationsvidenskaben, hvor etos dominerer 

vha. henvisninger til undersøgelser og eksperter. Formålet i en populærvidenskabelig artikel er at 

informere og ikke underholde, hvilket kan få nogle læsere til at falde fra. Det kan videre konkluderes, 

at konsekvenserne ved udbredelse af en laboratoriefremstillet virus kan have store konsekvenser for 

det menneskelige genom og for samfundet. Det er derfor vigtigt at overveje risikoen for bioterrorisme. 

Hvis en virus spredes drastisk, kan man med fordel inddæmme den vha. hygiejne og isolation, indtil 

en vaccine er udviklet.  
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Bilag 1 
Figur 5 

Figur 5. Her ses en typisk opbygning af en virus44 

Figur 6 

Figur 6. Opdeling af vira i syv grupper efter Baltimor-klassifikation45 

Figur 8 

Figur 7.  Opdeling af immunforsvaret i den medfødte- og adaptive del.46 

44 Lavet af NN
45 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 66 
46 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 239 
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Bilag 2 
Figur 10 

Figur 8. Virkningen af Oseltamivir47 

Figur 11 

Figur 9. Udvikling af smittede i DK48 

47 Skadhede, Thomas m.fl. “Yubio biologi A” (2017) – s. 73 
48 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 
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Bilag 3 
Figur 12 

Figur 10. Forskellige strategiers påvirkning på coronavirus49 

Figur 13 

Figur 11. Sammenligning af håndtering af influenza-epidemi i 191850 

49 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 
50 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 
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Bilag 4 
Figur 14 

Figur 12. Smittede i Kina under Covid-19-udbruddet51 

Figur 15 

Figur 13. Døde i Kina under Covid-19-udbruddet52 

51 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 
52 Sonne, Frederik Guy Hoff, Videnskab.dk: https://videnskab.dk/coronavirus (2020) 




