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B o t a n i s k i n t r odu k t ion
Vejbredfamilien (Plantaginaceae) er med
cirka 260 arter rigt udviklet i alle verdensdele
og herhjemme repræsenteret med seks arter,
hvoraf dog kun halvdelen interesserer i denne
forbindelse: Plantago lanceolata (Lancetbladet
vejbred), P. major (Glat vejbred) og P. media
(Dunet vejbred). De to førstnævnte har en

eurasisk udbredelse og optræder nu næsten kosmopolitisk som ukrudt. Plantago hører til vort
lands ældste kulturledsagere; pollenanalyserne
viser, at Lancetbladet og Glat vejbred indvandrede omtrent samtidig med den yngre stenalders bønderfolk.1 Af Nordamerikas 15 Plantagoarter er kun disse to naturaliseret fra Europa.
Nybyggerne medførte hele bundter af tørrede
vejbred (som lægeplante), og herfra spredtes
frøene. Indianerne kendte altså ikke Plantago
før europæernes ankomst og kaldte den derfor
Engelskmandens fod – den groede frem, hvor
hvid mand havde rejst eller bosatte sig.2
Plantago lanceolata og P. major er habituelt
så karakteristiske, at botanisk ukyndige næppe
har kunnet forveksle dem med andre plantefamiliers medlemmer. I folkemedicinen skelnes
der dog kun sjældent mellem de to arter.

V ej br e d i pr i m i t i v s å r t e r a pi
Planterigets ældste anvendelse i medicinen
har utvivlsomt været som sårlægende midler. Behandlingen af sår, bylder, udslet etc.
hører til urmedicinen. Fra først af brugte
Glat vejbred eller groblad (Plantago major) ur
Johann Georg Sturm, Deutschlands Flora in
Abbildungen, 1796.
Ur F a r m ac e u t i s k T i d e n d e 1962
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naturmennesket vel ethvert grønt blad til
omslag, men efterhånden fik det erfaring for,
at visse planters blade havde en særlig mildnende eller lægende effekt, og kendskabet til
nogle forholdsvis få – bl.a. Plantago – blev
siden overleveret i folkemedicisen. Allerede
Papyrus Ebers (ca. 1550 f. Kr.) ordinerer et
kompres med knuste blade eller bladsaft af
forskellige planter på sår for at få kødet til at
gro.3 I norsk folkemedicin nævnes ca. 50 arter,
hvis blade er blevet brugt (og til dels stadig
anvendes) som omslag på sår.4 Ikke sjældent
hedder det, at bladet, før det benyttes som
trækplaster, skal gennemhulles (-prikkes);
også nutidens sårplastre er porøse, men folkemedicinen erkendte nødvendigheden af, at
sårvæske og pus kan få afløb gennem hullerne.
De vækster, som fandtes nærmest bopladsen, kom naturligt nok først på tale som
nærings- og lægeplanter. Og det gælder bl.a.
netop vejbred, der sikkert hører til Mellemog Nordeuropas urmedicin. Et kødfuldt blad
af den nærmeste plante blev lagt på sår o.a.
læsioner – vi hører herom i antike skrifter, i et
tysk heltekvad, nedskrevet ca. 1230, og i Völsungasaga (sidste halvdel af 1200-tallet) (jvnf.
nedenfor). Den medicinske magister Bartholomæus i samme periode anfører vejbred som
lægemiddel på sår, fistler etc.5 At vejbred efterhånden blev en af de foretrukne planter kan
dels skyldes empiriske resultater, dels de store,
brede blades lindrende (kølende subs. fugtigvarme) virkning, og dels signatura rerum:
Planten, som så ofte trædes ned (og, kommer
i berøring med menneskenes fødder), måtte
også kunne læge deres lidelser (jvnf. næste
spalte). Eller man hæftede sig ved, at omridset af Plantago major’s blad ligner en fodsåls.
Benævnelsen Plantago (af planta ’fodsål’) findes først hos Plinius (Naturalis historia XXV,
s. 11, 90); En Hausmittelbuch 1681 anbefaler at
smøre fødderne med vejbredsaft.6
Brugen af vejbred i hæmostatika (både
ind- og udvortes) har spillet en stor rolle i

mellem- og nordeuropæisk folkemedicin og
nævnes allerede i antiken. 1260 kaldes vor
plante blutwurz. Max Höfler mener, at de
første gode erfaringer med vejbred blev gjort,
da de lagdes som kølende omslag på ammers
sårede brystvorter; man fortsatte hermed, også
når der indtraf mastitis og udvidede applikationen.7 I en beretning om drømmetyderen
Artemidoros (2. årh. e.Kr.) lægger en kvinde
de kølende vejbredblade på sit betændte bryst
og bliver helbredt.8
Meget taler for, at vejbred hører til de få
lægeplanter, hvis applikationer ikke simpelthen blev overtaget fra antikens skrifter. Germanerne lærte ikke at benytte denne plante
af folkene syd for Alperne, men opdagede
selv dens lægekraft.9 Vejbreds anvendelse som
sårmiddel synes at være af nyere dato hos de
romanske og slaviske nationer. Nordiske
navne som groblad, heilblatt o.a. er meget
gamle. At Plantago var kendt i den ældste angelsaksiske medicin, viser navnet wegbraede
i Lay of nine herbs – Sangen om ni (magiske)
urter, et af de vigtigste og mest udførlige vidnesbyrd om forhistoriske lægeurtbesværgelse.
Digtet indeholder en blanding af hedenske og
kristne anskuelser, men er flere steder vanskeligt at tolke og blev rimeligvis overleveret i en
ufuldstændig eller forvansket form. Plantago
omtales som urternes moder og siges at modstå
gift og smitte (underforstået: som den hævder
sig mod vognhjul og fodtrin).10
Det kan i denne forbindelse nævnes, at
vejbred endnu nogle steder i Europa (f.eks.
Rhinlandet, Frankrig) betragtes med en vis
ærefrygt. Det er den gode Guds urt, og børn
advares mod at mishandle eller plukke planten; de vil dø, om den føres med hjem.11 Det er
videre interessant og vidner om vejbreds ældgamle anvendelse, at den nævnes i natursagn
om dyr, der såret eller bidt opsøger denne vækst
for at blive lægt.12 Så stærk var forvisningen om
vejbreds sårlægende kraft, at man endog gned
brandsår i træer med Plantago lanceolata og
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bandt en klud om stammen eller grenen: Såret
læger uden videre Hjælp ... Mangen Bonde betjener sig af dens friske Blade til at lægge på sine
egne Saar. (1798).13

Nor di s k m i dde l a l de r .
A n t i k k e n. U r t e b ø g e r n e
Oldtidens klassikere kalder vor plante
arnoglosson, der oversættes med ’fåretunge’
i middelalderlige urtebøger. Vejbred er specifikt nordeuropæisk og kan litterært føres
cirka 1000 år tilbage til en mængde varianter i tyske glossarier (wegerih, wegenbreita
etc.). Formen wegbraede i den angelsaksiske besværgelse kunne tyde på, at planten
og navnet var kendt dér, endnu før de germanske stammer emmigrerede fra SlesvigHolsten til England i det 3. århundrede e.
Kr.14 Som navn til Plantago major er wæghbrethæ, wægbreth o.a. kendt herhjemme fra
1200-tallet, af Harpestræng overført direkte
fra ty. wægbreth; Thott ca. 1450 har weybreth. Senere urtebogforfattere omdannede
navnet til Vejbreff, og siden blev det yderligere forvansket til meningsløsheder som
vejbær, -bænk, hvedebrødsblade m.fl., jvnf.
holl. waterbladen, eng. way-bread, ’vejbrød’.
Frits Heide15 tyder mhty. wegebreite som den
[urt], der spreder eller fjerner smerte; da munkene kopierede græske og latinske kildeskrifter, forvekslede de præfiks we ’smerte’
med wec ’vej’, og suffikset tyder Heide som
breita ’sprede’, idet han komparerer med
andre sårlægende eller stikkende planters
navne: mhty. breitleteche, breitlech (burre),
breitdistel, veh(e)distel (marietidsel ca. 1100,
kartebolle 1485) og nyere: vergehblatt (Sachsen). Med denne etymologisering står Heide
ene, idet andre mener, at suffikset i en af
grundformerne, ghty. wegarich, skyldes rik
”konge” (sml. rex), og betydningen skulle
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altså være ’vejens hersker’;16 det danske vejbred refererer dels til de brede blade (P.
major), dels til voksestedet.17
Et gammelt nordisk navn, som direkte sigter til anvendelsen som sårmiddel, er groblad,
dannet af gro, oldnord. groeda eller groa i
betydningen ’læge(s), helbredes’:18 bladene lagdes (lægges) på sår og trak ’ondskaben’ ud; når
det var renset af første omslag, anbragtes et nyt
med bladets anden side vendt indad – retten
[bladoversiden] trækker, vrangen læger. Heraf
sv. dra(g)blad (1880ff., Skåne, Smål.) og kontaminationerne läkegro, droblad;19 holl. trek(ke)
blad.20 Endvidere läkeblad, läkesbläcker,21
der svarer til lægeblad (1796ff.) noteret flere
steder i Danmark,22 gno. læknisblad, nu läkjeblad (1860ff., alm.), sårblad,23 ty. lägenblatt
(Mecklenburg, nordisk låneord?), gochheel
eller jochhel (Riesengeb., Schles., N. Böhm.),
til gahheila, gaheile i glossarier 11.–12. årh.
med betydningen ’hurtigt lægende’,24 holl.
geneesblad,25 angelsaks. laecewyrt, leechwort,26
irsk slàn lus (til slan ’sundhed’27), eng. healing
blade, – leaf, – herb.28
Vejbred nævnes allerede i assyrisk medicin
(bladene på hævelser),29 men ikke af hippokratikerne, uagtet Plantaginaceae må have været
almindelig også i datidens Grækenland. Derimod giver Dioskurides i De materia medica
2,126 en udførlig omtale af arnoglosson (samlenavn til Plantago sp.) som bl.a. hæmostatikum, sårmiddel, god for bylder, svulster.
Celsus’ encyklopædi Artes (De medicinae
VIII) regner Plantago til de kølende og samtidig fordelende lægemidler og anbefaler den
bl.a. for elefantiasis, medens Plinius i Naturalis historiae (XXV, 58, 122, 125) fortæller, at
en græsk læge Themison skrev en hel bog om
denne plantes forunderlige lægekraft, hvis
saft var et middel for skorpioners og andre
vilde dyrs bid. Både Celsus og Plinius henter
deres viden fra græske lægeskrifter, førstnævntes oplysninger stammer måske fra et enkelt
kildeskrift.
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Svartkämpar (Plantago lanceolata) ur Johann Georg Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796.

v ej br e d
Også langt senere gik en mængde af de
antike forfatteres indikationer mere og mindre direkte over i middelalderens og den
nyere tids urtebøger. Pseudo-Apuleius’ Herbarius nævner ikke færre end 24 anvendelser
for herba plantago, bl.a. på fodsår: Si pedes
tumuerint ab itinere. Herba plantago contusa,
cum aceto inposita tumorem tollit,30 hvilket
gentages i en middelalderlig recept,31 en tysk
urtebog ca. 1800 og endnu senere. Albertus
Magnus kalder ca. 1250 vejbred det bedste
middel for bylder:32 consolidat ulcera optime,
et ad haec nihil, est melius ea – men gentager
ellers Dioskurides.
Vejbred er ikke nævnt i Eddadigtningen,
men at de gamle nordboere brugte friske blade
som omslag på (hug)sår fremgår af Völsungasaga.33 Det har sikkert været en velkendt lægeurt i den krigeriske hedenold, da sårskader var
almindelige. Man vidste, at et sår skulle vaskes
og renses, før det blev forbundet med kølende
salver eller blade. I nordisk middelalder (Sverige) blev vejbred brugt som styptikum, på
brandsår og hundebid,34 og i en islandsk Harpestræng-bearbejdelse fra 1200-tallet hedder
det: For ormebid, tag saft af lægegræs [P. major],
olie og salt og giv ham det at drikke. Det driver
giften ud (við ormsbit tak lög af læknisgrasi ok
oleo ok salt ok gef honum drekka. þat hrindr eitro
ór) – og for brystbylder: við spenbólga. tak læknisgras ok bitt við.35 Et oldnordisk Harpestrængfragment ca. 1350 har: tac læknisgras ok stappa
med hveiti [hvedemel] ok legg vid sar,36 og en
isl. lægebog fra 1500-t. tilråder ved feber og alle
sygdomme og sår hos kvæg at stampe roden af
læknes grase med koldt vand og give dyret det
at drikke.37
Hortus sanitatis (ty. udg. 1485, cap. 308)
anfører vejbred blandt midlerne for bid af gale
hunde, dydrofobi. Af ”den tyske botaniks
fædre” skriver Leonhardt Fuchs 1543 (NewKreüterbüchlein), i alt væsentligt efter antike
kilder, at vejbredblade udtørrer og sammentrækker, hvorfor de er nyttige til alle slags
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onde, vædskende og urene skader; de stiller
blodet, deres saft er god for mundfeule (skørbug) o.s.v. Hieronymus Bock 1551 (Kreutterbuch 86a) priser vejbred som den mest brugbare af alle urter: Es mögen die wundarztet
des wegerichs gar ubel entrachten – og derfor
vil apotekerne ikke føre denne droge, thi der
er beinahe kaum ein Mensch / der da nit wisse
warzu wegerich gut sei (das sieht man in täglicher übung und erfahrung).
At vejbred på samme tid nød ry som sårmiddel i England, fremgår af Shakespeares digtning; de vegetabilske lægemidlers anvendelse
må han have erfaret hos landbefolkningen. I
The Two Noble Kinsmen (1592), 1. akt 2. scene
hedder det, at these poor slight sores need not
a plantain, i 1. akt 2. sc. af Romeo and Juliet
(1594) siger Romeo til den kloge Benvolio:
”Your plantain leaf is excellent for that.”
Benvolio: ”For what, I pray thee?”
Romeo:
”For
your
broken
skin
[kontusioner].”

Rådet gentages i Love’s Labour’s Lost (1594) 3.
akt 1. sc., hvor Moth præsenterer Costard for
Armado:
Moth: ”A wonder, master! here’s a Costard
[gl. ord for hoved] broken in a skin.”
–––
Costard: ”... O, sir! plantain, a plain, plaintain, no l’envoy, no l’envoy, no salve, sir, but
a plantain.”

Harpestræng-versionerne 1300–1500-t. vrimler med vejbred applikationer – foruden i 14
andre råd til omslag på kræftsår, den knuste urt
på almindelige sår (1300t.);38 i Harpestrængafskrifter fra 1400-t. anbefales Plantago med
honning til rensning af vædskende sår, med
æggehvide på brandsår, som blodstillende
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kompres og omslag på hundebid, saften til
skylning af sår i mundhulen og tandbylder,
omslag på næse- og øjenbetændelser, på ømme
fødder samt en række andre applikationer, der
falder uden for denne undersøgelse.39
I kap. 40 af den latinske urtebog Liber Herbarum ca. 1450, tilskrevet Harpestræng, står,
at: Vejbred er en urt, som ikke forgæves kaldes
Plantago, thi den læger og heler, hvad der er
sønderrevet. Kogt med majmåneds smør og spist
giver den god fordøjelse og læger, hvad der er
stødt eller knust i mennesket; dette heler og styrker godt.40 Og af en Harpestræng-afskrift fra
primo 1500-t.:41 Plantago webreff dicitur plantago quia valet for tendbrød / ffor gallen hwnd
beeth / støt oc laad weth saret till thet er hielt
Item for jedher / ... ffor blod soot / for sware bild
/ oc røden tendher støt oc laad wet them – etc.
Christiern Pedersen’s En nøttelig Legebog
faar fattige och Rige (Malmø 1533) kan være
repræsentativ for samtidens urtebøger. Den
bygger stort set på Barth. Vogter’s lægebog,
Augsburg 1531ff., hvis hovedkilde er Hortus
sanitatis 1485ff. Chr. Pedersen har imidlertid
ofte fejlagtigt oversat Vogter’s plantenavne
Weyrauch (virak), Feygen bletter (figen),
Weggrasz, Wegtritt (vej-pileurt) og Wegwart
(cikorie) med Veybred, Weybreff etc.
Følgende af hans råd interesserer i denne
sammenhæng (vejbred omtales i 39 andre):
Saften eller eddikedekokt på betændte
øjne; blade af P. lanceolata holdes i munden eller tygges for sår og bylder i mundhulen; blade af P. major på tandkødssår;
saften drikkes for bylder i halsen; knust P.
lanceolata + rosenolie og smør til plaster på
bulne mammæ (i et andet råd: for at de ikke
skal blive for store); saft af P. major på klud
eller saften med bygmel til plaster i anus
mod ”blodgang” (hæmorroider?); saft af P.
major + æggehvide på sår som styptikum og
på brandsår; dekokt af P. lanceolata i vin
til sårplaster; saften i kræftsår; bladene på

pestbylder; blade + æggehvide på gale hundes bid.

Simon Paulli skriver i sin Flora Danica, det er
Dansk Vrtebog 1648 (p. 321, no. 171, I, L) om P.
major:
... til gamle saavel som ferske Saar oc Wunder: Oc dersom de med saften aff Weybred /
eller ickun alleniste med de grønne Blade /
som blifue paalagde / nocksom efter Ynske
heelis oc lægis. – Men det er saa gemeent at
bruge Weybred til Kryssel / Fnat oc Saar paa
Beenene / oc anden Steds paa Kroppen / at
enhuer ja endoc de smaa Børn vide der aff at
sige / oc derfore ocsaa til den samme Fornødenhed bruge / i det de drage Seenerne ud
aff Bladene / oc saa Morgen oc Aften legge
dennem paa Saarene.

Endelig ordinerer Lægen Johann Valentin
Wille ca. 1670 et plaster af vejbred til behandling af skinnebenssår.42

G e o g r a f i s k o v e r s ig t
Plantago sp. er gennem tiderne blevet anvendt
for en lang række lidelser; i denne oversigt
citeres kun Plantago’s applikationer og navne
i relation til lægemiddel på ydre sår, bylder og
forskellige hudlidelser.
Danmark: Vejbred er det eneste trækplaster
(foruden grønkålsblade), som fattigfolk bruger (1787).43 Landmanden veed at bruge de friske
Blade til at rense og læge Saar (P. major, 1796)
– dette gælder endnu mere de friske blade af
P. lanceolata.44 Bladene nævnes blandt lutter
skjønne Urter til at uddrage Svulster af ophovnede Lemmer (Bornh. 1804).45 Bladene anvendes som husråd mod sår (1806),46 de lægges på
sår og bullenskab: den øvre side trækker, den
anden læger (Viborg-egnen 1871).47 Bladene
bruges til bulne fingre (1885).48 Lægeblad som
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omslag på bullenskab (1894).49 Med fem andre
remedier som plaster (eller bladene bindes) på
ringorm.50 ”Timgaardskonen” i Vestjylland
brugte vejbred i plastre på betændte fingre.51
Bladene på sår, især bullenskab – ”retten” trak
og ”vrangen” lægede (Refsnæs).52 Knuste blade
på bylder og betændelser (Sjælland)53 – jnf.
byldeblad(e).54 Regnes for et udmærket omslag
på sår; den ene side læger og den anden trækker: ingen véd dog nu, hvilken Side der er Tale
om, og det er maaske Grunden til, at de alligevel ikke mere bruges (1905).55 Bladene lægges på
ømme sår, bulne fingre, sprukne læber (Jyll.,
Fyn);56 har på Fyn længe været brugt til at hele
friske snitsår – saften som middel for myggestik.57 Knuste blade på brandsår – en glimrende lægeplante til sår og betændelser (Fyn).58
Endnu i vore Dage vil mangen Landbruger
bruge dens Blade til Forbinding af Saar (ca.
1920).59 Saften desinficerer sår, hindrer blodforgiftning, læger skinnebenssår.60 Bladene
lægges i skridtet for hudløshed (Sønderjyll.,
medd. 1946). Af roden en the mod hæmorroider (Møn).61 Roden skæres i terninger og sættes på brændevin, der gnides på småsår (Sydfyn, medd. 1946).
Sverige: P. major nævnt som sårmiddel i
svenske lægebøger fra 1400- og 1500-tallet;
grobladh ... hetir for thy plantago at hon plantir
och gör stadukt thz som är synder brwtet.62 Har
bønderne hugget sig, lægger de vejbredblade
på såret (1747).63 P. major bruges meget af bønderne, når de har såret sig; de spører ey om andet
medicament, thi det holder såret rent og koldt, så
der ikke dannes dødt kød, og det læges af sig selv
(1770).64 Almuen bruger bladene til at lægge
på ikke for dybe sår, ock hwar en god natur är,
behöfwes ofta ej annat Läkemedel (1806).65 De
friske blade bruges mest, udvortes er de sårlægende og rensende, f.eks. efter brugen af
Spansk flue (1802); knuste blade af P. major er
blødgørende og fordelende på adskillige slags
sår samt på bistik (1825).66 Man plejede at binde
groblad, läkeblad på friske sår, gnidsår, ”sura
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ben”, ømme fødder, bylder; saften blev pres�set i gale hundes og hugormes bid – planten
indtog i næsten alle landsdele en ældgammel
og uomstridt hædersplads i sårterapien, erstattede i forrige tider næsten vor moderne antiseptik og benyttedes frem til nutiden:67 Blade
af P. major (läkareblad, läketungå, gröbla)
anvendes til at binde om sår, bullenskab etc.,
på insektstik; henter materien ud af bylder og
betændte steder – den ene side trækker, den
anden læger.68
Norge: P. major, groreblad, läkings-blad,
læger friske sår (ca. 1750),69 Planten blev brugt
og anvendes stadig i de fleste bygder til at
lægge på sår, modne bylder (1762, 1779 o.fl. til
1930); bladribberne fjernes og/eller bladpladen
gennemhulles med en nål70 – oversiden læger,
undersiden trækker.71 Lækmoblækji lagdes på
sår og modnede bylder, kølede og trak pus’en
ud,72 Det bedste sårmiddel var lækeblekker;
blev man bidt af en hugorm, skulle plantens
saft i såret.73 Selv i byerne møder folk endnu
hos lægen med groblad på sår (1933).74
Finland: Groblad, grödanblad på bylder
og på åbne sår for at stille blodet, binde såret
sammen og uddrage materien; endvidere lagt
på erysipelas (sv. Finl.).75 – Sammakonruobo
’grourt’ (1850), kasakan rouho ’kosakurt’, herhen? (185’0), laastarilehti ’plasterblad’ (1866),
haavanlehti ’sårblad’ (1906), sammakkolehti
’groblad’ (1906), rahvaanlehti ’almuens blad’
(1915), hikilehti ’svedblad’ (1933).76 Anvendes
ikke af lapperne.77
Færøerne: Götubraa, lækomsblækkje bruges
som en god lægedomsurt for sår og udvortes
skader (ca. 1780).78 Dens [P. major] Kraft til at
rense og læge gamle Saar er ... bekjendt for nogle
af Indbyggerne, skønt Planten kun sees faa Steder (1800).79 Gøtubrá har så længe man mindes
været lagt på især gamle sår.80
Island: Græð(i)sura (1772 ff.), – -bladka,
götubrá (1830) – de friske blade af P. major
heler sår, bylder, mod fodsmerter; den pulviserede rod strøs på gamle og ildelugtende sår.81
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England: Healing blade (P. lanceolata) lægges på sår (Skotl. 1777),82 anbragt i strømperne
har planten ry for at kunne lindre foden, når
den såres under gangen (ca. 1880).83 Anvendes
endnu som lægemiddel for sår, kontusioner
etc. (Shetlandsøerne 1947).84
Irland: Anvendes i omslag på snitsår (cuts) –
jnf. gælisk, irsk slàn lus, – lis ’lægende plante’.85
Holland: P. major, kankerbloem, er god for
brystkræft (1644).86 Bladene har fra gammel tid
været et meget almindeligt sårmiddel, brugt
for inflammationer, læsioner, bylder, daktylis
(hondemiesbladeren; hondemies = fingerbetændelse), erysipelas, børns eksem; den glatte
bløde bladside læger og den anden ribbede
trækker; førstnævnte lægges mod såret, og når
det læges, vendes bladet.87 Bladene anbringes
på ophedede fødder og mindre kvæstelser.88
Udvortes applicering af rod og frø på hæmorroider.89 Almindelig brugt på åbne sår og på
udslet for at fjerne ”ondskaben” (1946).90
Frankrig: Regnes for et glimrende sårmiddel. Landboerne fjerner bladenes epidermis
og lægger dem på snitsår, ekskoriationer o.a.
læsioner, som hurtigt læges; er også blodstillende (siden 1500-t.):91 herbe au charpentier ’tømmermandsurt’, herbe de la coupure
’snitsårurt’, herbe de Saint-Joseph (tømrernes
patron), herba de crapaud ’svulsturt’, dial.
houélha d’ éstànca sàng.92 Bladsaften gnides på
hvepsestik.93
Tyskland: Er blevet brugt som styptikum
på sår af blodigler.94 Bladene af P. major og
lanceolata meget benyttet til at lægge på åbne
sår og bylder samt til at gnide ligtorne med;
de læger, køler og trækker heden bort (Vestpreussen 1880)95 – hühneraugenwurz (Bayern
1867ff.),96 wundkraut (Posen),97 heilwundenkraut (Rhinl.), hitzblätter (v. Oder). Soldater lægger før marchture disse blade under
svangen for ikke at pådrage sig fodsår (1897).98
Lægges på ”steintritt” hård hud på fødderne
af folk, der færdes barfodet (Bayern 1922).99
Bladene bindes som styptikum på friske sår:

blutsieger (Mittelfranken),100 eller for at holde
dem åbne.101 Den knuste urt på snitsår og
insektstik eller inflammationer efter sådanne;
unge blades saft koges med svinefedt til en
salve på betændte sår (1942),102 udtræk anbefales til behandlingen af bylder, fistler, ulcus,
brandsår, cyclitis.103 Af dornsame (P. major’s
frugtstand) laves en grød ”treib-aus”, der skal
kunne trække torne og splinter ud af huden
(Bayern).104 – Tyske sprogøer: Heilblater (P.
major) knuses og blandes med usaltet smør
eller fløde til omslag på sår (Zips, tidl. Ungarn,
nu Czekoslovakiet);105 Nösnerland (forhen
Ungarn, nu rumænsk Transsylvania): bloderblettchen, til blatter ’blære, byld’, heilblättchen,
schneidblätter (på snitsår), wundenblättchen,
amblättchen – til rhein. am ’pus’, stappmblett =
stopfenblatt, trækker stappm (pus) ud af sår.106
Svejts: Knuste blade på friske sår damit
keine Maden [maddiker] entstehen (1804).107
Ballablätter lægges mellem tæerne, før strømperne trækkes på, for at undgå brændende
hede fødder (og vabler), læger fodsår, f.eks.
gnidsår fra træsko.108 Knuste spissbletter (P.
lanceolata) skal, brugt som kompres, kunne
trække træsplinter (spisse) ud af kroppen.109
Frøene indsnuses for stærk næseblødning.110
Østrig: Blade af P. lanceolata lægges på
åbne sår og saften på brandsår; udtræk til badning af bylder og i benbrudssalve (Zillertal).111
Til omslag på afl betændte ømme hudpartier
– aflkraut (Kärnten).
Letland: Bladene lægges på bylder, når de
begynder at træde frem, sie verminderen die
Wärme und die Geschwulst.112
Estland: Alle slags bylder dækkes gerne med
Plantago-blade for at de kan læges (1829).113
Czekoslovakiet: Anvendes på sår og betændelser – ranocel ’mirakellæger’, gitroczyl, jitrocel – af jitro til jitřiti ’gøre betændt’ + cel (czyl)
af celiti ’læge’.114
Balkan: Bladene skal kunne trække pus
af sår.115 P. lanceolata og major er meget
benyttede lægeplanter i Serbien, Bosnien og
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Herzegowina; bladene lægges på sår af enhver art, de modner abscesser og ”blodbylder”;
et knust blad lægges med undersiden mod
hævelser for at trække pus’en ud; saften af
Plantago og Achillea millefolium (røllike) + lidt
salt og alun til badning af betændte øjenlåg
(1894).116 P. major et sårmiddel i Dalmatien:
folia vulneraria sunt (ca. 1840).117 Friske blade
bredes omhyggeligt ud over kropspartier med
hedeudslet (Istrien).118 Bladsaften for tandkødslidelser, roden tygger for tandsmerter
(Grækenland).119 – Zigeunerne kender vejbred
som styptikum.120
Italien: P. major et sårmiddel: Præstat in
medicina ad ulcera et gargarismata ob vim medicam vulnerariam, adstringentem (ca. 1830).121
Spanien: P. Loefflingii anvendes for
slangebid.122
Rusland: Plantago sp. og især P. major spiller som sårmiddel en stor, måske den største rolle i russisk folkemedicin123 (germansk
påvirkning fra folkevandringstiden?). Bladene
appliceres på alle slags sår (1771) ; de blev fra
gammel tid og overalt lagt på friske sår (1813).124
Også på bylder (1827; kalmukker 1859 P.
media).125 Friskplukkede blade som kølende
og smertestillende forbinding på sår, bylder
etc. (1869), på snitsår og furunkler (1876). Alle
vejbred-arter, friske eller i pulverform, på sår
(Kaukasus 1825, 1885; Sibirien 1886).
Ukraine: friske blade på snitsår og bylder, at de hurtigt kan læges (1887); friske eller
dampede tørre blade af P. major meget alm.
brugt til at lægge på rifter o.a. læsioner, bylder, insektstik, erysipelas; saft eller dekokt til
sårvask; den pulveriserede rod strøs i sår; med
fedt eller sur fløde til sår- og byldesalve, på
opsvulmede hænder med bylder mellem fingrene; rannyk – til rana ’sår’ (ca. 1940).126 Planten nyder stort ry som middel for gale hundes
bid. Et grødomslag af planten anbringes så
længe, til såret er betændt; det forbindes derefter i flere uger med en salve af roden og en
balsam.127
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Dunet vejbred eller rödkämpar (Plantago media)
ur Johann Georg Sturm, Deutschlands Flora in
Abbildungen, 1796.
USA: Knuste vejbredblade på alle slags
sår, evt. for at trække ”giften” ud; friskplukkede blade lægges alm. på bistik.128 – Bladene
koges og blandes med svinefedt til en salve på
kræftsår (negre ved Mississippi). – Indianere:
Knuste blade, evt. først opvarmet, anvendes som kompres på bylder (Delaware)129 og
hudlæsioner (Iroquois),130 tumores og inflammationer (Meskwaki, Menomini, Forest
Potawatomi).131 Knuste blade af P. major, evt.
med Clematis ligusticifolia, som omslag på
kontusioner for at få hævelsen til at svinde eller
bylders o.a. inflammationers pus til at bryde
frem; hele visne blade gennemvædes med olie
og bindes på rifter og sår – stimulerer helingen
uden at efterlade ar (Nevada).132 Saften smøres
på sår (Shinnerock, Long Island). Brandsaar
behandles med en the af P. major (Meskwaki).
Bladene af P. major opblødes i varmt vand og
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bindes på læsioner, seneforstrækninger, sår; er
også et lindrende og lægende remedium for
brand- og skoldsår (Ojibwe).133 Friske blade,
smurt med fedt, lægges på betændelser og
fornys, så snart bladene er tørre og varme; finthakkede blade på bistik og slangebid – indianerne bærer altid nogle blade i lommen for
at kunne afbøde virkningen af et slangebid
(Ojibwe, Chippewa).134 Et bundt blade opvarmes og lægges på fod for at trække torn eller
splint ud (Omaha-Ponca).135
Planten blev, som så mange andre, brugt
til at flytte og fjerne iborede gifttorne eller
splinter af kroppen. Operationen var meget
simpel. Den bestod i anbringelsen af et let
strøg fedt (suet) på et af bladene; dette blev
dækket af et andet blad og bundet stramt
over tornen eller splinten, som skulle fjernes. Det varede sædvanligvis 10 timer, så
kom den til syne ved hudens overflade. Den
samme praksis kan også bruges af personer,
der tilfældigt har trådt på et rustent søm –
således undgås faren for blodforgiftning
(Californien).136

Kanada (indianere): Friske blade af P. major
som trækplaster på sår, andre kvæstelser,
brandsår; omslag af dekokt af vejbreds blomsteraks på langvarige bylder; frøudtræk udvortes på betændelser (Tête-de-Boule).137 Friske
blade af P. major til forbinding af reumatiske
fødder – ”trækker det onde ud”; med Mitella
repens til omslag på hævelser (Abénakise).138
Antillerne: P. major koges og dekoktet til
badning af cyclitis (Jamaica) og sår iøvrigt
(Dominica).139
Bolivia: Bladene af P. major på sår og
bylder; til gurgling af sår i mund og svælg
(Aymara-indianere).140
Brasilien: Bladene af en Plantago anvendes
for øjenbetændelser.
Tibet: Tha-ram (P. major) som lægemiddel
på ”røde øjne” og keratitis.141

Indien: P. ovata tilskrives kølende og lindrende evner, er nyttig ved behandling af
inflammationer. De knuste frø med vingær og
olie til omslag på reumatiske og podagristiske
hævelser.142
Japan: P. asiatica hører til Japans mest
brugte droger. Lægges på sår og bylder.143
Kina: Besynges i kinesernes kanoniske bog
Shi-king (1. årh. f.Kr.). Blade og rod af P. major
bruges som astringens i sår, for næseblod,
hæmaturia og andre blødninger.144 – Kineserne i Amsterdam anvender vejbred til sårbehandling: først lægges bladenes ru underside
på såret, til det er lægt, et nyt omslag med
den glatte overside indad skal sikre en hurtig
heling.145
Ny Zealand: Blade af P. sp. til omslag på
ulcera, et infus på skold-, brand-, snitsår, bylder; saften på sprukne læber, bylder, brand- og
snitsår – renser sårene.146
Hawaii: De friske blade af flere Plantagoarter, bl.a. P. lanceolata og major (indslæbt
ca. 1850) knuses og bruges som omslag; saften
smøres på blødende sår som styptikum.

I n dhol d s s t of f e r .
Fa r m a k ody n a m i s k
di s k u s s ion
I betragtning af Plantaginaceae’s årtusindårige, internationale anvendelse som
sårmiddel er det ejendommeligt, at der hidtil
kun er anstillet få farmakologiske og farmakodynamiske undersøgelser. Lige til nutiden
har man ment, at vejbred – i modsætning til
mange andre af de gamle lægeplanter – ikke
indeholder stoffer, som kan legitimere folkemedicinens applikationer. Man kunne højst
gå med til, at bladenes saft og slim virkede som
et kølende og smertestillende mucilaginosum
på læsioner, abscesser, inflammationer etc. Dr.
Heinrich Marzell skriver 1938 (Geschichte und
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Volkskunde der deutschen Heilpflanzen, s. 239):
At vejbred-arterne var så værdsat i fortidens
lægekunst og stadig nyder et stort ry hos den
brede befolkning, er for så vidt besynderligt
som man hidtil ikke i disse planter har fundet
stoffer, der giver nævneværdige fysiologiske
virkninger.
I nutidens skolemedicin spiller Plantago
ingen rolle, selv homøopatien gør sparsomt
brug heraf (essens af friske planter udvortes for
hud- og cellevævsbetændelser).
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at
folkemedicinen, som ellers ynder flest mulige
ingredienser i samme middel, sjældent nævner
vejbred i blanding med andre droger – og ret
usandsynligt, at en så gammel og stadig meget
almindelig, vidt udbredt praksis altid var
nytteløs og udelukkende skyldes overtro og
vanetænkning. Den analoge anvendelse som
sårmiddel kan ikke blot forklares som litterær
udveksling af medicinske erkendelser i nyere
tid, idet de enkelte landes oplysninger herom
ofte går meget langt tilbage. At megen folkemedicin blev ført med kolonisterne (og planterne) fra land til land, skal ikke undervurderes; Nordamerikas indianere f.eks. kan have
lært brugen af vejbred som sårmiddel hos engelske og franske nybyggere. Men velbevandret
i empirisk urtemedicin, som indianerne altid
var, ville de næppe have fortsat applikationerne i to århundreder, hvis de aldrig med
Plantago havde opnået visse positive resultater.
Hvorvidt Plantago må regnes til de rationelle lægemidler, kan kun definitivt afgøres
med farmakologiske undersøgelser og kliniske
forsøgsrækker. De hidtil anstillede kemiske
analyser gav til dels meget modstridende
resultater. Ifølge Otto Gessner (1953),147 som
refererer de nyere arbejder, er der slimstoffer
og meget xantofyl i alle organer af P. lanceolata, endvidere glykosidet aukubin, men ikke
(imod tidligere antagelser) saponin. Skriftrækken Arzneipflanzen nævner 1958148 aukubinet
(identisk med rhinantin) som karakteristisk
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for Plantaginaceae; i P. major findes helosidet
planteose, i P. lanceolata enzymerne invertase
og emulsin samt løbe, desuden garvestoffer,
rhodan, vitamin K; asken er påfaldende rig på
kalcium. Andre analyser gav jern, fosforsyre,
vitamin A og C, tanninlignende substanser.149
Gerh. Madaus fandt (1941) i hele P. major
12–22 mg vitamin C pr. 100 g, i P. lanceolata
13.5–167 mg.150
At mucilago kan øve en lindrend eeffekt
på såret kropsvæv er velkendt. Men de ovennævnte enzymer spiller muligvis også en rolle,
f.eks. ved at lindre eller fjerne ”dødt kød”, således at såret hurtigere heles. Der praktiseres i
nutiden netop en enzymatisk nedbrydning af
nekrotiseret cellevæv, omend med andre enzymer (trypsin). Om aukubinet ved anvendelsen
som mucilaginosum har en ekspektoriserende
virkning, vides ikke. Et 10 % dekokt af drogen P. lanceolata stimulerede (imod tidligere
angivelser) blodets koagulation både in vitro
og in vivo; heller ikke her er de(n) aktive
substans(er) kendt.
Den sovjetiske forsker Vladimir Filatov har
opfundet en metode til fremstilling af medicin ved hjælp af ”biogenetiske stimulanser”;
disse substanser dannes i planter (og dyr), når
de anbringes under ugunstige vilkår. Indført
i en fremmed organisme skal de aktivisere
livsprocesserne. Til ekstraktionen af sådanne
terapeutika anvendes bl.a. vejbred, burre og
sukkerroe, der nogen tid er holdt i mørke
eller udsat for Røntgen- og ultraviolette stråler.151 – I USA er fremstillet en officinel salve
af pulveriserede tørre Plantago-blade plus
vaselin. Den havde en inflammationshæmmende effekt, stimulerede epitheliseringen og
virkede hurtigt gunstigt på visse former eksem
og impetigo.152
Folkemedicinens anvendelse af en så
”fortrampet” urt under lidet hygiejniske forhold indebar selvsagt stor risiko for sårets
inficering med f.eks. stivkrampebaciller. Når
det ikke synes at have været tilfældet, kan
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forklaringen være, at Plantago har bakteriostatisk virksomme stoffer (der atter legitimerer
andre af vejbreds folkemedicinske applikationer, bl.a. for sygdomme i åndedrætsvejene). E.
Freerksen opdagede 1950153 under forsøg per
os med kaniner, at P. lanceolata rummer en
substans (måske flere) med klart antibiotisk
effekt, der genfandtes aktiv i urinen. To kvindelige sovjetiske forskeres forsøg (publ. 1953)
med Plantago-ekstrakter viste ingen antibakteriel virkning; derimod havde en ekstrakt af
frisk samlede blade, i fortyndingen 1:1, en såvel
lægende som blodstillende virkning på udvortes læsioner – des mere, når der (som i folkemedicinen) blev lagt et blad direkte på såret.
Den leukokytære migration og de nekrobiotiske
ændringer i den omgivende muskulatur blev
noget stimuleret. Allerede på behandlingens
anden dag kunne noteres en bedre epithelisering, og hyperæmiseringen på kontrolsår var
svagere.154
G. Winter (Bonn) kontrollerede P. major,
lanceolata og media for antibiotika på tolv
sygdomsvækkende bakteriearter, således coli,
tyfus, paratyfus, dysenteri, abortus Bang, og
resultatet var positivt i alle forsøgsrækker.155
Tilbage står en endnu ikke anstillet farmakodynamisk undersøgelse af roden, som
nævnes i adskillige af folkemedicinens applikationer – og spørgsmålet, om klorofylet kan
spille en rolle.
Klorofyl er et i skolemedicinen forholdsvis nyt terapeutikum. Den første meddelelse
om dets bloddannende egenskaber gav E.
Bürgi (Bern) 1916,156 som blev inspireret til sine
iagttagelser af Willstätter’s arbejder (1916ff.)
om klorofylets nære kemiske slægtskab med
hæmoglobinet. Bürgi fandt, at klorofyl, indtaget oralt, stimulerer hæmoglobindannelsen,
hvilket bekræftedes af adskillige forskere.
Under studiet af klorofylets virkninger opdagede han siden dets granulationsfremmende
og epitheliserende effekt på sår. Han kunne i
friske sår fastslå, at en kombination af klorofyl

og blodfarvestof bevirkede en stærk aktivisering. Hæmoglobin og dets nedbrydningsprodukter hæmatoporfyrin og bilirubin har
forøvrigt ligeledes en lægende virkning på
sår.157 En amerikansk læge Gruskin offentliggjorde i 1940 positive resultater af sårbehandling af 1200 patienter med en klorofylsalve.158
Smith og Livingstone beretter 1943159 om
dyreforsøg med vandopløste klorofylpræparater; hos ⅔ af de behandlede dyr blev noteret en
ca. 25 % kortere lægetid. Selv sår inficeret med
Streptococcus aureus og Staphylococcus hæmolyticus viste en kortere helingstid hos 67 % af
dyrene. W. F. Bowers offentliggør 1947160 meget
lovende resultater i 400 tilfælde; navnlig inficerede sår og bylder reagerede positivt på behandlingen med en 10 % vandopløst klorofyl. E. B.
Carpentier beretter ligeledes (1949)161 om en
lang række tilfælde, hvor sår og bylder, der ikke
lod sig læge med gængse metoder, blev gunstigt
påvirket af en 1 % klorofylopløsning (der havde
en bedre virkning end en salve med klorofyl).
Bowers og Carpentier fandt også, at fugtige
klorofylomslag i sådanne tilfælde var bedre end
forbinding med penicillin.
Det er i de seneste år ofte blevet diskuteret, hvorvidt klorofylbehandlingen har en
bakteriostatisk effekt. Men en række nyere
undersøgelser viser en klar og specifik virkning af vandopløst klorofyl på mange mikroorganismer. Navnlig amerikanske arbejder
understreger den særdeles gode virkning ved
behandlingen af forskellige abscesser.162
O. Priessnitz omtaler 1950163 det vandopløste
klorofyls granulationsfremmende virkning på
mindre sår, brandsår, ulcis cruris, impetigo
contagiosa, ulcerøse eksemer, betændte sår og
åbne bylder. Med en klorofylsalve kunne F.
O. W. Meyer164 læge ulcus cruris, brandsår og
gamle bylder, der forgæves var blevet behandlet
med andre midler. Der er videre blevet opnået
meget gode resultater med vandopløst klorofyl og klorofylsalver i et stort klinisk materiale
med abscesser på underekstremiteterne.165
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Glat vejbred eller groblad (Plantago major)
(ovan) och lancetbladet vejbred eller svartkämpar (P. lanceolata) (t.h), ur Christian Egenolff,
Herbarum, arbum, fruticum, frumentorum ac
leguminem, Frankfurt, 1546.
Rapporter fra forskellige farmaceutiske firmaer beretter om resultater med vandopløste
klorofylpræparater på kronisk sinuitis,
hæmorroider, kløende udslet, øjenlågs- og
hornhindebetændelse.166 Brandsår reagerer
særlig godt på klorofylbehandlingen.167
Det turde være hævet over al tvivl, at en
ikke ringe part af folkemedicinen beror på
empiri. Den ældste sårterapi lagde grønne og
helst kødfulde blade af visse planter på sår af
enhver art. Gang på gang fremhæves det, at
bladene først skal knuses, d.v.s. at klorofylet,
løst fra cellevævet, kan komme i direkte kontakt med læsionen.
Det meget store antal kliniske prøver, som
bekræftede klorofylets eller dets forvandlingsprodukters sårlægende (granulationsfremmende, epitheldannende) effekt, lader
os erkende, at bladgrøntet har en vævspositiv virkning. Spørgsmålet er da, hvilke(n)

substans(er) der er udslaggivende, og om der
samtidig sker en antibiotisk effekt.
De farmakodynamiske processer efter klorofyl-appliceringen kan imidlertid ikke kritisk
vurderes ud fra et enkelt aspekt. Medens såret
heles samvirker mange faktorer – granulationen og epitheliseringen danner én gruppe,
angrebet på sårets patogene mikroorganismer
en anden. Bowers mener, at klorofylets tilsyneladende bakteriostatiske virkning må skyldes
en stimulering af sårets nærmeste celler – altså
opfattes som kroppens repressive reaktion, der
understøttes af klorofylets granulationsfremmende virkning. Men så længe vor viden om
klorofylets bakteriostatiske effekt endnu er
problematisk, må dets positive indflydelse på
sår snarere tilskrives en særlig, endnu ukendt
påvirkning af vævets vækst.
At blade af vejbred særlig ofte blev valgt,
skyldes vel erfaringer for, at disse planter
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egnede sig bedst. Måske indeholder Plantago
en særlig gunstig kombination af klorofyl med
antibiotika, vitaminer, enzymer o.s.v., måske
artsspecifikke substanser. Her bør anstilles
eksakte forsøg.
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