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Plantebiokemiker Birger Lindberg Møller er en af initiativtagerne til det nye Copenhagen 
Plant Science Center, som skal stå klar i 2015. Han ved en masse om planter, og bruger 
syntesebiologi til at udvikle alger og mosser, der kan bidrage til at løse nogle af frem-
tidens problemer. Men på nogle punkter er planterne klogere end ham..
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sol, som nogle taksplanter pro-
ducerer, eller artemisinin, som 
kan bruges mod malaria er også 
eksempler. Begge disse stoffer findes dog kun i meget små 
mængder i planterne. Hvis vi i stedet kan få planterne til at 
producere meget af disse stoffer, så kan vi opnå større adgang 
til stoffet.

Hvad er fordelen egentlig ved at få planterne til at lave det af 
sig selv?

Syntetisk fremstilling i et kemisk laboratorium kræver megen 
energi og  ikke-fornybare ressourcer, der fremover vil blive 
mangel på– fx raffineret olie. Når planterne selv skal producere 
disse stoffer så bruger de lys, som er en vedvarende energi-
kilde, men faktisk også et stof, vi har for meget af – nemlig 
den CO2, som er i luften. I EU tales der lige nu om at rette 
udviklingen mod et biobaseret samfund. Den forskning, vi står 
for er helt i tråd med det.

Men hvordan kan I vide, at I ikke kommer til at ødelægge natur-
lige arter på denne måde?

Det er altid vigtigt at tage højde for etik, når man forsker! 
Men naturen er ikke stabil, heller ikke hvis der ingen menne-
sker fandtes på Jorden. De planter vi ser på Jorden idag er re-
sultatet af 3.5 milliarder års evolution. Arter uddør hele tiden 
og nye opstår. Noget af det, der til stadighed overrasker mig, 
er den naturlige variation, der findes inden for den samme 
art. Hvis vi ved, hvilken egenskab vi skal lede efter og har en 
hurtig måde at analysere os frem til den egenskab, kan vi som 
regel finde den enkelte plante i en stor population ude i natu-
ren, som har egenskaben, fordi den biologiske variation inden 

Hvad er det, du er i gang med at få at vide lige nu, som du ikke 
ved?

Jeg vil gerne vide, hvad det kemiske potentiale i planter er, 
når vi taler om at skabe en mere bæredygtig verden. Konkret 
prøver vi lige nu at finde ud af, hvordan sollys kan bruges til 
at drive nye kemiske processer frem i planterne. Og se, om vi 
kan bruge lyset til at få planterne til at lave kostbare, kom-
plekse stoffer, som det i dag er nødvendigt at fremstille synte-
tisk i laboratoriet. 

En plante bruger sollysets energi til at danne alle de orga-
niske forbindelser, den har brug for. Det foregår i to trin. I 
dagtimerne, når der kommer lys, bruger planten lyset til, ved 
hjælp af fotosyntese, at danne stivelse (altså kulhydrater) i 
grønkornene. Dels laver planten en energireserve, som den kan 
nedbryde igen. Og så frigiver planten energi, blandt andet i 
mitochondrierne, som den bruger til at vokse og holde det ba-
sale stofskifte ved lige. Det, vi forsøger, er delvis at kortslutte 
disse processer og direkte tappe noget af den energi der pro-
duceres i fotosyntesen - direkte ved kilden, lige inden planten 
går i gang med at lave kulhydrater. I stedet får vi så planten til 
at bruge sin energi til at producere bestemte bioaktive medi-
cinske stoffer.

Meget af den medicin, vi bruger i dag, er faktisk stoffer som 
findes i naturen, og som planterne laver for at forsvare sig 
selv. Men de stoffer producerer planten kun på bestemte 
tidspunkter - fx når en spæd spire skal beskyttes mod in-
sektangreb eller når planten skal forsvare sig mod sygdoms-
fremkaldende mikrober. Stofferne laves ofte i små mængder 
og er svære at isolere. Derfor er stofferne kostbare, og det er 
også svært at forudsige præcist hvor 
meget af et bestemt forsvarsstof en 
plante producerer. Men hvis det bli-
ver muligt at gå ind og ’omdirigere’ 
eller tappe energien, før den bliver 
brugt til at lave stivelse, og målrette 
den mod dannelse af et ønsket stof, 
så styrer DU, hvor meget af stoffet 
planten producerer. Med andre ord 
omprogrammerer vi plantens ’maskin-
rum’ så slutproduktet der kommer ud 
af maskinen bliver større mængder af 
de kostbare stoffer og ikke så meget 
stivelse.

Hvilke stoffer er det, I gerne ville have 
planten til at lave?

Vi vil gerne producere bioaktive stof-
fer, som kun findes i planter der er 
svære at dyrke eller meget sjældne. 
Morfin fra opiumsvalmuen er et godt 
eksempel på et bioaktivt medicinsk 
stof. Det kræfthæmmende stof, tak-



for hver enkelt art er så stor.  Her bruger vi ren molekylærbio-
logi. Og hvis vi så finder den éne plante blandt titusindvis af 
andre, der producerer store mænger af et ønsket stof eller en 
endnu mere værdifuld variant af stoffet, hvorfor så ikke opfor-
mere netop den plante og bruge den til et godt formål?

Gensplejsning er også en vigtig teknik. bl.a. i de tilfælde, 
hvor det er svært at finde planten med den ønskede egenskab 
ved brug af naturlig variation eller hvis man ønsker, at give 
planten meget anderledes egenskaber. Faktum er, at der pt. i 
Europa er skabt så stor usikkerhed om dyrkning af gensplejse-
de planter på marker i den frie natur, at vi er nødt til at bruge 
mosser og alger, der kan dyrkes indesluttet i akvarier i stedet 
for planter der står på en mark. Så vi har gang i rigtig mange 
spændende algesupper her på laboratoriet!

Algesupper??

Ja, både kulturer af cyanobakterier (’blågrønalger’) og mos. Vi 
dyrker det i store akvarier fyldt med vand og næringssalte og 
med en blender i bunden, som sørger for omrøring og skærer 
de dannede cellestrenge i mindre stykker med celler, der hele 
tiden formerer sig. Vi kalder det algesupper, fordi det ligner 
det. Det er let for os at styre mekanikken bag processerne på 
denne måde med mossen som en slags prøveklud.

Så når holdningen uden for laboratoriet ændrer sig, har vi 
masser af løsninger parat til at flytte ud på marken!

Hvad ved I særligt meget om her på Københavns Universitet?

Vi står med en stor viden inden for fotosyntese, planters cel-
levægge og bioaktive naturstoffer. Og det skal vi udnytte!  Når 
der kommer klimaændringer bliver fotosyntesen påvirket, og 
dermed også udbyttet af planterne. Og planterne skal modstå 
nye insekter og sygdomme, der vinder indpas fordi tempera-
turen stiger på vore breddegrader. Og vi skal bruge planter 
til masser af ting i fremtiden: fødevarer, biomasse, bioenergi 

og så videre. Vi har ideer til, hvordan vi kan få planternes 
cellevægge til at producere biomasse, der er lige så effektivt 
brændstof som olie, og det skal vi bruge nye anlæg til. Så det 
kommer det nye Plant Science Center til at stå for.

Til slut: Er der noget planter ’ved’, som mennesker ikke ved? 
Det er helt ekstremt! Da det første plantegenom blev sekven-
teret var de medicinske forskere enormt overrraskede over, at 
planter har så mange forskellige gener. Men i virkeligheden, 
hvis du tænker over det, så er det slet ikke så overraskende. 
En plante kan ikke flytte sig. Den SKAL vokse der, hvor frøet er 
spiret. Den skal klare sig på det sted. Hvis vi mennesker mang-
ler vand, går vi bare hen til en vandhane. Planten står der, 
og skal holde hus med det vand, den nu har til rådighed. Den 
laver selv alle de vitaminer, som er livsnødvendige for men-
nesker og vi kun kan få ved at spise – ja, planter. Så kan plan-
ter stå op uden at have et skelet, det skyldes at hver enkelt 
plantecelle er indpakket i en kompliceret cellevæg. Og så har 
planter en fantastisk evne til at producere et utal af bioaktive 
stoffer.  ALLE disse ting laver planten selv. 

Der er masser af ting som planter kan, som mennesker ikke 
kan. En plante ved typisk, hvilken insektlarve, der sidder på 
den, bare ud fra det spyt, som insektet afsætter på planten, 
når den æder. Spyttet indeholder enzymer, der nedbryder celle-
væggen i plantecellerne og de forskellige produkter der dannes 
virker som signalstoffer til planten, så den ved: ’nå det er så-
dan én, der sidder og æder af mig!’ Så går planten i gang med 
at producere et stof, som lige præcis det insekt ikke kan lide, 
i forsøget på at få larven til at holde op med at æde videre. 
Hvis det så ikke virker, så kan nogle planter danne flygtige 
stoffer, som tiltrækker en snyltehveps, der kan lægge æg i den 
larve, der æder planten, og på den måde få det ned med nak-
ken. Hvordan en plante tilpasser sig kulde, varme, insektan-
greb og kommunikerer; det kan vi mennesker lære meget af! 


