
Bj0rneklo, Heracleum 
ALMINDELIG BJ0RNEKLO, Heracleum sphondy
lium; 80-150 cm hpj hvashåret plante med store 
fjersnitdelte, lappede og takkede blade, de hvide 
eller rpdlige (hos underarten Heracleum sibi
ricum grpnlige) blomster er samlet i store skrer
me, frugterne ovale og flade. Alm. ved veje, 
skovbryn, grerder, på skovenge. 
MMPE-BJ0RNEKLO 1837ft, forskellige indslrebte 
arter såsom Heracleum mantegazzianum, platy
taenium, villosum er i det hele meget hpjere og 
kraftigere, indtil 2,5 meter. 
Bjf')rneklo begyndelsen af 1500-t ff, man har 
rimeligvis sammenlignet den ikke udsprungne 
blomsterstand skjult i et ovalt hylster (skeden) 
med dyrets pote; bjf')rnelab 1648-1877, herkules
blomst 1861-92, -urt 1878, sagnhelten Herkules 
(Herakles) skal have anvendt planten til lrege
dom; troldkonekål Salling er nedsrettende. 

LITTERATUR: 689 1,701f. 

INDVANDRING 

Krempe-bjprneklo kom o. 1835 til den nu for
svundne herregård Stokkerup ved Springforbi 
n.f. Kpbenhavn med billedhuggeren Herman W. 
Bissens kunstvrerker fra Italien; de var under 

transporten emballeret i frpene som beskyttelse 
mod stpd eller slag undervejs, ved udpakningen 
blev de lette fri'! f prt videnom af blresten, og 
snart bredte planten sig i villahaverne ved 
Springforbi . »Det er, som om de tunge blom
sterklynger, der duver over skrrepper, vildtvok
sende småbuske og hpjt grres, endnu synger 
romantikkens toner for os, en genklang af Erik 
Glippings og Folmer Sangers rpst« William 
Haste (J). 
Efter en anden tradition skal plantens fri'! vrere 
fprt til Danmark som emballage om Bertel 
Thorvaldsens kunstvrerker fpr eller efter hans 
hjemkomst 1838; det f prste eksemplar blomstre
de i museets gård, ber tog vennerne fri'!, og 
plan ten vandrede langsomt fra hpjesteretssagf S'J
rer Octavius Hansens have langs kysten nordpå 
til Mphl-Hansens have i Springforbi, til Otto 
Benzons i Tårbrek, osv. Endnu i 1890'erne 
fandtes den ikke i Tisvilde, hvor den nu også 
breder sig (2). 
De seneste år har krempe-bjprneklo bredt sig 
strerkt på mange vejrabatter, i og fra haver og 
parker og til stor gene for vejvresenet; srerlig 
slemt hrerger den drabelige og anmassende 
vrekst på grresmarker og lavtliggende arealer 
langs en ca. 25 kilometer strrekning mellem 
Skarrild og Sdr. Felding i MJylland, hvor land-

Det formades at frp af bjpmeklo er bragt til Danmark ved transporten af Bertel Thorvaldsens skulpturer til 
Kpbenhavn ved hans hjemkomst i 1838. Detalje af J. V. Sonnes frise på Thorvaldsens Museum. 
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mrendene hidtil (1964) forgreves bekrempede de 
hundredtusinder af eksemplarer med le og gift
spr!ISjtning. De tykke trreagtige strengler medf!IS
rer også et stort ekstra oprensningsarbejde i 
kanalerne; fr!ISene spredes her med overrislings
vand (3), langs Fyns !ISstkyst med Storebrelts syd
gående str!ISm, planterne kommer frem nedenfor 
vinterens 4-5 meter brede h!ISjvandslinie; fra et 
skovfogedhus s.f. Lundeborg vandrede planten 
i 1!1Sbet af ca. tyve år de ca. 6 kilometer .til Vej
strup å, enkelte steder dominerer den nu helt 
plantevreksten (4). 

LITTERATUR: (1) 346 89f; 151 16,1943,662; (2) 
725 9/7 & 14/7 1950; (3) 795 nr. 18, 1964; (4) 94 
49,1953,272-75. 

ANVENDELSE 

Henrik Smid 1546ft (1): raden opbl!ISdt i salt er 
urindrivende, brugt i maden er den god for 
»koldpis«, vinafkog uddriver menstruation ; nog
le lreger bruger den kogte rod som bl!ISdg!ISrende 
omslag, isrer for hrevelser i livmoderen, lever og 
milt. 
Nreppe nogen anden bl!ISdg!ISrende urt benyttes 
så ofte til klyster (1648; 2) . 
Om foråret kan de unge blade og r!ISdderne bru
ges til mad (1546; 3). Bladene yndes af kaniner 

Den afblomstrede skrerm af bj(j}rneklo. (Es). 
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(1761; 4) . Heracleum sibiricum kan dyrkes som 
grpnfoderplante (1846 ; 5), Heracleum sphondy
lium hakket og blandet i foderet skal stimulere 
h!ISnsenes sundhed og reglregning (6). Krempe
bj!ISrneklo giver en vellugtende og god ensilage, 
ved Lyngby fors!ISgsstation blev 15. august h!ISstet 
766 kg t!ISrstof pr. ha (1930; 7) . 

Bj!ISrneklo indeholder en reterisk olie, der kan 
give et kl!1Sende brandsårlignende udslret (eksem), 
i svrere tilfrelde på hele kroppen og med h!ISj 
feber, overf!1Slsomme mennesker pådrager sig 
udslrettet blot de frerdes i plantens nrerhed. Et 
barn fik strengelsaften i et sår og d!ISde. 
De t!ISrrede blomsterskrerme anvendes ofte til 
vase- og vregdekoration, af de tykke strengler 
kan snittes servietringe (8) . 

Den breder sine skrerme • som borde drekkede 
til fest • med hvide blomsterduge, • der lokker 
grest på grest Knud Wiinstedt (9) . Bj!ISrneklo med 
ribbede stilke • stritter dumt med idiotens råd
l!ISse fingre Vilh. Gr9)nbech (10). 

LITTERATUR: (1) 841 1577,56; (2) 697 183; (3) 
841 1546,90a; (4) 696 218; (5) 514 1846,27lf; (6) 
512 25,1892,641f; (7) 916 1930,216; (8) 14 nr. 23, 
1965; (9) 976b 59; (10) 313 30. 
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