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GR æ sK a R

(CuCu R bitaCe a e)

SE mEn cUcUr BitA E A

ur 19 artikler om planter.

de hos os dyrkede græskar-arter kom i 
1500-tallet fra amerika til europa og 

overtog den rolle, som flaskegræskarret fra 
tropisk asien hidtil havde spillet. de første 
oplysninger om medicinsk anvendelse af bær-
frugtens kærner (frø) er fra 1300-tallet,1 hvor 
de indgår i en sirup for leverlidelser. 1500-tal-
lets tyske urtebogsforfattere (bock, brunfels, 
Fuchs) skriver, at kærnerne læger betændte 
nyrer og virker urindrivende, de knuste frø 
drysses på sår for at læge dem. Christiern 
pedersens lægebog 1533: kærnerne er bestand-
del af en drik for gulsot; simon paulli, Flora 
danica 1648: af frøene kan tilberedes en emul-
sion (opslæmning i vand) god for malaria, 
lungebetændelse, blærens sår og bylder, ophørt 
urinering m.m.

A n t h el min t ik u m

skole- og folkemedicinsk benyttes drogen 
først og fremmest som et middel mod ind-
voldsorm, specielt bændelorm. om denne 
anvendelse foreligger der rapporter fra alle 
verdensdele.2

det mest almindelige var/er at tygge på kær-
nerne eller spise de afskallede frø – i Rusland 
500–1 000 pr voksen person;3 på Fyn indtoges 
de med en spegesild.4 Russisk folkemedicin 
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har desuden et infus af de knuste kærner og 
malurt; i amerikanske sydstater drikkes en te 
eller et mælkeafkog af græskarkærner;5 dette 
ormemiddel benyttes i ætiopien især af gra-
vide kvinder.6

lægen edward tyrson publicerede 1683 
den første skolemedicinske omtale af semen 
cucurbitae som anthelmintikum (philosophi-
cal transactions bd. 146, oxford); han brugte 
en emulsion af frøene. Folkemedicinsk er 
denne anvendelse sikkert meget ældre og kan 
skyldes en tilfældig opdagelse: efter at have 
spist mange græskarkærner (som en delika-
tesse) kom indvoldsorm ud med afføringen. 
brugen af semen cucurbitae mod bændel-
orm har i al fald siden 1700- og 1800-tallet 
været geografisk vidt udbredt. således kunne 
berenger-Féraud, der ledede den franske mari-
nes sanitetstjeneste, berette om denne appli-
kation på mauritius, i meksiko, la plata o.a. 
tropiske egne.7

A nden fol k e m edic in

drogen er navnlig tilskrevet virkninger på 
urinvejene og blev fra gl. tid brugt som diureti-
kum jnf. ovenfor;8 man indtager de knuste frø 
eller drikker en te af kærnerne, i usa er det et af 
de oftest benyttede vanddrivende husråd,9 men 
det tages også mod blæreslaphed, Cherokee-
indianerne i North Carolina spiser i den hen-
sigt de brunede kærner,10 endvidere for nyresten 
o.a. nyrelidelser (usa, Rusland),11 et infus mod 
nyre- og blæresygdomme (Callawaya-indi-
anerne i bolivia),12 de friske eller tørrede kær-
ner tygges og saften svælges som nyremedicin 
(Catawba-indianerne),13 hos maya-indianerne 
indgår de i en drik for blod i urinen.14

mave l id e l s e r
Kærnerne spises som afføringsmiddel (Rus-
land),15 frøolien indtoges mod forstoppelse 

Från det förlista regalskeppet Kronan har man funnit träaskar med exempelvis pumpakärnor. 
Kronan sänktes av den danska flottan 1676. idag används extrakt av pumpans frön för att lindra 
prostatabesvär, men redan under 1600-talet användes de mot urineringssvårigheter. Foto: max 

Jahrehorn, Länsmuseet i Kalmar.
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(rumænere i siebenbübrystkargen).16 et 
infus af kærnerne skal læge mavebetæn-
delse (bolivia), en dekokt af dem drikkes for 
mavesmerter (indiana/usa) og opkastning 
(alabama),17 saften af vandmelonens frø for 
dysenteri (sicilien).18

Kvæ s t e l s e r ,  in f l ammat i one r
tørrede knuste frø drysses på sår (kalifor-
niske indianere),19 som sårlægende anvendes 
en emulsion af græskar- og vandmelonkær-
ner (Yuma-indianerne),20 tilberedes en salve 
af kærnerne (Kentucky),21 pulveriserede frø 
af cucurbita foetidissima strøs på veneriske 
sår (moapa paiutes ind. i Nevada);22 knuste 
græskarfrø blandet med spyt lægges på 
hævelser (Zuñi-stammer i New mexico)23 og 
betændte kvindebryster (ungarn);24 betændte 
øjne bades med frøenes saft, der også dryppes 
i smertende øre (Callawaya/bolivia). – i det 
sydlige usa omtales 1869 en te af græskarkær-
ner indtaget mod vattersot-ødemer.25 – de 
knuste kærner rørt op med kvindemælk læg-
ges på podagra (Columbia).26 – Græskarkær-
ner og –blomst bindes som smertestillende på 
stik af kaktuspigge (Zuñi-indianerne, New 
mexico).27

G ynæko l og i sk
Kærnerne er bestanddel af en drik mod blodigt 
udflåd (maya), for samme drikkes i alabama 
en te af de knuste frø.28 Kærnerne spises som 
emmenagogum = mensesdrivende (spansk 
New mexico),29 et afkog af dem indgives for 
blødning efter nedkomst, ristede græskarfrø 
som laktagogum (mælkedrivende) for diegi-
vende kvinder (ungarn).

drogen anvendes i indien bl.a. mod 
gonorré.30 de gamle spanske farmakopeers 
”cuatro semillas frias” (fire kolde frø) var kær-
ner af græskar, æselagurk, melon og cucumis 

citrullus, blandingen skulle svække en for stærk 
kønsdrift og mindske sædproduktionen.31

en emulsion af frøene skal helbrede syg-
domme i brystet (Venezuela),32 et infus tages 
for brystkatar og lungebetændelse (bolivia), 
børn med kighoste indgives græskarkærner 
(iran).33 i tysk folkemedicin anvendes emul-
sionen mod feber og underlivssygdomme.34 et 
afkog af frøene regnes i argentina for at styrke 
kroppen,35 frøolien er i indien en nervetoni-
kum og tages mod migræne og neuralgi.

Homøopatien tilbereder af græskarkærner 
medikamenter for søsyge og opkastning under 
svangerskabet.36

Indhol dss toffer,  t er a pi

semen cucurbitae indeholder indtil 50 pct. fed 
olie rig på umættede fedtsyrer og med glyceri-
der af linol-, palmitin- og stearinsyre, endvi-
dere aminosyren cucurbitin, et specifikt fytos-
terin cucurbitol, harpiks med oksycerotinsyre, 
vitaminerne a, b1, C og e, karotinoider, 
kulhydratet melen , de for stofskiftet vigtige 
aminosyrer leucin og  tyrosin samt jern, fosfor, 
kalcium m.m.37

drogen har på bændelorm ikke samme 
sikre og dramatiske effekt som ekstrakter af 
bregnerod, men den fordel at være ugiftig og 
egnet også til børn, doseringen kan gradvis 
øges uden bivirkninger. i litteraturen varie-
rer den nødvendige dosis for voksne fra et 
hundrede kærner og helt op til et tusinde. det 
kan skyldes, at planten geografisk optræder i 
såkaldt ”kemiske racer”;38 således er bærrene af 
Solanum nigrum (sort natskygge) nogle steder 
meget giftige og nydes i andre områder som en 
delikatesse. i følge Weiss har de hos os dyrkede 
græskar ingen anthelmintisk virkende kærner; 
det ”rigtige” bændelormmiddel udvindes af en 
type græskar som navnlig dyrkes i tyrkiet.39
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brugsanvisning (1928): 170–200 kærner 
afskalles således at den inden for frøskallen 
liggende grå hinde bevares, idet den indehol-
der det ormedræbende stof. Kærnerne knuses 
og udrøres i mælk, der tages om morgenen på 
fastende hjerte, en time senere to spf. ricinuso-
lie.40 det aktive princip er dog stadig ukendt; 
det forekommer ikke i frøolien men sandsyn-
ligvis i kimens grønne membran.41

et vandafkog af knuste græskarkærner 
har vist sig effektivt mod blæresygdomme og 
prostatabesvær, for kvinders ”blæreneurose” 
efter fødsel og i klimakteriet. dr. W. devrient 
i berlin har fremsat den teori, at blærehals-
kirtlen bliver større fordi organismen bestræ-
ber sig på at udligne den med alderen dalende 
produktion af mandlige kønshormoner, og at 
hormonagtige substanser i drogen formentlig 
griber ind i denne mekanisme. i østeuropæiske 
områder som ungarn, bulgarien, anatolien, 
Rumænien og ukraine, hvor mændene dag-
ligt hele livet spiser mange græskarfrø, fore-
kommer der meget få tilfælde af prostatalidel-
ser og svigtende potens.42
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