Væggelusen er løs
Mange tror fejlagtigt, at oplevelser med væggelus hører til i fortællinger der begynder med ”i gamle
dage…”. Faktum er, at i takt med at vi rejser mere og mere internationalt, stiger risikoen for væggelus i
danske hjem også markant, idet vi kommer i kontakt med kulturer, hvor væggelus stadig ikke er bekæmpet
i så høj grad som i Danmark. Ja, og så det faktum at væggelus elsker bagage, tøj og møblement, så den
flytter gerne med til Danmark.
Syn for sagen
En familie havde igennem lang tid bekymret sig for deres søn, der til stadighed slog ud med røde pletter og
havde kløe over hele kroppen. Drengen var blevet kontrolleret for alverdens allergier, hunden havde fået
loppekur til den var helt skæv af medikamenter, og huset var rengjort fra øverst til nederst i et forsøg på at
slippe af med den usynlige fjende, der gav den lille dreng klø(e).
En sen aften blev det drengens far for meget, og han ringede til Scan-Kill for at høre, om en form for gift
mod utøj kunne afhjælpe situationen. Scan-Kill sendte samme aften en medarbejder hjem til den
hårdtprøvede familie. Og idet skadedyrsbekæmperen blev vist ind på drengens værelse; et split sekund før
lyset blev tændt, gik det op for skadedyrsbekæmperen, at det handlede om væggelus. Her fik han syn for
sagen, fordi han i lyset fra månen, der skinnede ind i værelset, kunne se væggelusene. Dem ser man nemlig
aldrig i direkte belyste områder, da de i både dagslys og elektriske lys kravler i sprækker og revner, hvor
gemmer sig, lægger æg og fordøjer føde.
Ferie med bid i
Årsagen til den lille drengs kløe og røde pletter viste sig at stamme fra biddene fra væggelus, der
udelukkende lever af blod. Væggelusene var formentlig fulgt med familien hjem fra en ferie tidligere på
året, hvorefter de med glæde var flyttet ind på drengeværelset, hvor bamser og legetøj gjorde livet
hyggeligt og lunt. Det er meget forskelligt, hvordan mennesker reagerer på bid fra væggelus; nogle
bemærker dem ikke og andre svulmer meget op og klør. Den primære forskel på bid fra væggelus og
eksempelvis lopper er, at loppebid oftest forekommer, hvor tøj har siddet snært til kroppen, mens
væggelusene bider de bare hudområder.
Bekæmpelse
Idet væggelus er vanskelige at få øje på, kan de også være besværlige at bekæmpe. Man kan i mange
tilfælde forsøge sig på egen hånd uden held, da der skal indgående kendskab til om lusenes vaner og
tilholdssteder, der tæller alt lige fra løstsiddende tapet til indersiden af en kuffert. Dog kan man selv gøre
en del af arbejdet ved at kuldebehandle tøj, tekstil m.m. et par døgn i en fryser.

