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timian
t hy m us se r pyllu m , t. vulga r i s
( I s l a n d: T. a r c t ic us )
L a bI aTa e
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imian nævnes allerede i en 2500-årig assyrisk kileskrifttekst som lægemiddel for
lungerne, mod vanskelig urinering, tarmluft
og epilepsi.1 Dens antiseptiske virkning blev
udnyttet af de gamle ægyptere, der brugte
timian til ligenes balsamering. For grækerne
og romerne var planten et symbol for mod og
handlekraft, derfor bød man soldater på en
timiankrydret vin.
I en af den ægyptiske lægekunsts ældste
skrifter, Papyrus Ebers fra o. 1550 f.Kr., indgår timian i tyve recepter, således til mundskylning for stomatitis og mod tandpine, som
mavestyrkende og afførende te, mod opkastning og indvoldsorm.2
Hippokrates, der grundlagde den videnskabelige lægekunst, opregner drogens vigtigste
indikationer: forstoppelse, dysuri, strubehoved- og uterusbetændelse. Grækeren Dioskurides, romerne Plinius, Celsus og Columella
(alle 1. årh. e.Kr.) skrev, at timian indtaget med
salt og eddike fjerner mavens slim, et dekokt af
planten hjælper for halsbetændelse, åndenød,
bronkitis, astma, ondartet hoste, kighoste,
difteritis og øjensmerter, uddriver bændelorm
og efterbyrden og fremmer menstruationen;
udvortes på hudbetændelser og vorter.
Hildegard von Bingen (1099–1179) brugte
timian til at læge svulster og lepra (spedalskhed), med vortemælk og salvie i en salve til
indgnidning for lammelser og rheumatisme.3

Timjan (Thymus vulgare), ur Henrik Viktor
Rosendahl, Lärobok i farmakognosi, 1897.
Harpestræng-afskrifter o. 1300:4 et afkog er
urindrivende, hjælper for mavesmerter, blandet med eddike for miltsygdom, med honning
skal det bevirke, at barselkvinder får mere
brystmælk; dekoktet drikkes mod blodspytning og for leversygdom.
I en lægebog fra o. 1450 indgår timian i råd
for miltlidelser, et dekokt anvendes til badning af syge øjne.5
Christiern Pedersens lægebog 1533: et afkog
i vin drikkes for kvalme, plantens saft eller den
Ur 19
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pulveriserede droge lægges på hæmorroider; et
dekokt eller destillieret vand af planten giver
et øjenbadevand, på fistler og kræft lægges
knust timian blandet med salt.
Henrik Smids urtebog 1546: timian-te drikkes for at uddrive slimen af nyrer og blære,
den stiller tarmvrid og læger indvortes sår; et
dekokt med vin, honning, lakrids og anis renser brystet for den tørre sejagtige hoste, styrker
maven og hjælper for smertefuld urinering; et
afkog i vin eller eddike åbner leveren og milten, driver urinen, destillieret vand af timian er
appetitvækkende, varmer den kolde lever, læger
tarme såret efter dysenteri, gengiver hørelsen,
åbner næsen, uddriver nyregrus. Timian kogt i
vin er god for åndenød, uddriver orme, levret
blod, gift, menses, efterbyrden og dødt foster.
Simon Paulli, Flora danica 1648: timian
bruges mest til bad for ophørt menstruation og
mod hovedpine, en balsam af planten er god
mod svimmelhed, nogle læger roser timians
olie som god for hoved- og nyresmerter eller
nyresten. For melankoli gives timian sat på øl.
Caspari’s Taschenbuch der Frühlingskuren 1823 forordner timians saft mod træg
fordøjelse, nervesvækkelse og hukommelsestab, afmagring, blegsot, impotens, kønssygdomme, langvarig katar m.m.

F ol k e m e dic i n
I et stort geografisk område blev fra gl. tid
indtaget timian-te (eller gurglet med den)
som slimopløsende, sveddrivende og krampestillende middel mod halsonde, hæshed,
snue, forkølelse, hoste, bronkitis – i det
foreliggende materiale rapporteret fra Danmark, Færøerne, Island, Tyskland, Italien,
zigøjnere, Rusland, Ætiopien, Afghanistan,
Nantioke-indianerne,6 mod astma (Tyskland,
zigøjnere),7 lungesygdomme (Mauritius),8
brystsmerter, ”brystsyge” (Danmark, Island,

Rusland, zigøjnere),9 på Island for blodspytning,10 men specielt for kighoste: Danmark,
Tyskland, Holland, Østrig, Skotland, Irland,
Kina, Japan.11

Maven
Dekoktet blev og bliver meget benyttet mod
dårlig fordøjelse, tarmgæring, mavekatar,
mavekrampe, kolik (Danmark, Tyskland, Italien, Grækenland, zigøjnere, Skotland),12 for
diarré (Tyskland, Færøerne),13 i Algeriet mod
”maveforkølelse” og flatulens,14 hos os endvidere for opkastning15 og børns indvoldsorm.16

Ur i n v e j e n e
Timian-te blev i Polen drukket mod sygdomme i urinvejene,17 af islændinge mod nyreog blæresten,18 i Schlesien for blærelidelser19 og
iøvrigt som urindrivende (Tyskland, Italien).20

Gynækologisk
Siden klassisk oldtid (sml. indledningen) var
timian medicinsk en udpræget gynækologisk droge (ligesom f.eks. bynke og matremokseøje), hvilket også ses af de mange ”kvindenavne” som planten blev tillagt.21 I det russiske
guvernement Twer toges et dekokt af timian
mod næsten alle kvindesygdomme.22 Dekokt
af timian er i USA drukket for at regulere
menses,23 herhjemme mod sygdomme i livmoderen,24 i Polen for fluor albus;25 et vinafkog skulle på Island virke mensesdrivende og
stimulere fødselsveerne; indiske læger giver et
infus for komplikationer efter nedkomsten,26 i
Mecklenburg drak barselkvinder timiante for
at få mere brystmælk.27

Ne r v e s y s t e m e t
Hovedpine er gerne knyttet til syre i maven, da
er intet bedre end at drikke megen te af timian,

timian
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Lärare och skolelever som samlar in timjan åt apoteken på 1940-talet. Foto: Farmacihistoriska
sällskapet, Apotekarsocieteten.
erklærede Linné 1770.28 Teen blev drukket for
hovedsmerter hos slovenerne,29 på Island og af
nutidige zigøjnere som nerveberoligende mod
hovedpine, svimmelhed og ”tømmermænd”.30
Den blev i Rusland taget for epilepsi og givet
som sovemiddel til børn. I det skotske højland
skulle teen modvirke onde drømme,31 og grønlændere fik den for sindssyge;32 på Island toges
teen med salt for rygsmerter.33

alkoholisme og dilirium tremens. Et brændevinsudtræk af timian og bukkeblad gav
en gigtsnaps – de ældre tog hver morgen på
fastende hjerte en sådan snaps (Sydslesvig).42
Drogen indgik i en klog mands middel for
træthed.43

Sår, betændelse, hudlidelser

Drogen (Thymus vulgaris) indeholder 0.3 til
3.4 pct. æterisk olie med kraftig antiseptisk
virkning, som skyldes, at dens væsentligste
bestanddel er thymol (20–50 pct.), drogens
terapeutisk vigtigste substans, karvakrol
(timiankamfer) og cymol; desuden borneol,
cineol, linalool, ursol-, oleanol- og kaffesyre,
luteolin, harpiks, indtil 7 pct. garvestoffer,
endvidere bitterstoffer, flavonglykosider, terpiner, pentosaner, en substans med krampestillende virkning. T. serpyllum indeholder kun
0.15–1 pct. æterisk olie med cymol som væsentligste bestanddel samt bitterstoffet serpyllin.
Oliens mængde og kemiske sammensætning
er i høj grad betinget af drogens herkomst.44

Timian regnes på Mauritius for sårlægende,34
med teen bades ondartede sår og betændte øjne
(Island, Rusland),35 i Norge (1766) betændte
øjne,36 et stærkt afkog blev hos os drukket for
hudsygdomme,37 i Estland for skurv,38 frostskader med et afkog af timian og bulmeurt.39

Diverse
Dekokt af timian indtages som feberstillende (Italien),40 i USA og Afghanistan mod
krampe,41 på Mauritius for galdelidelser
og gigt, til desinficerende mundskylning,
i Rusland mod kirtelsygdomme, kolera,

I n dhol d s s t of f e r
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Ter a pi
Thymus vulgaris er vor verdensdels vigtigste
thymolholdige lægeplante. Thymol (et fenolderivat) virker stærkt hæmmende eller dræbende på en lang række mikrober, svampe og
indvoldsorm (store doser kan uddrive bændelorm), på sårbakterier 25 gange kraftigere end
fenol men uden at irritere hud og slimhinder.45
Som tinktur (alkoholisk opløsning) har thymol
samme desinficerende effekt som jodtinktur
og hører da også til tandlægers ofte benyttede antiseptika. Iflg. amerikansk faglitteratur
har thymol vist sig overordentlig effektivt til
behandling af strålesvampsygdom i lungerne.46
Thymol modvirker unormal tarmgæring
og øger diuresen; det virker slimopløsende og
krampestillende på bronkialmuskulaturen og er
således velegnet til præparater for luftvejskatarer,
kighoste og phthisis. Som tinktur eller i salver
anvendes drogen mod psoriasis og andre hudsygdomme, thymol indgår som antiseptikum i sæbe,
shampoo o.a. kosmetika, Oleum Thymi i præparater til indgnidning for rheumatiske smerter.47
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