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tA r A x AcUm V ULG A r E (Composita e)

ur 19 artikler om planter.

det botaniske slægtsnavn taraxacum har 
man ment stammer fra græsk teraxis, der 

betyder både diarré og en øjensygdom (løve-
tand blev anvendt mod begge). der er dog 
snarere dannet af persisk tardchsakuk ’bitter 
portulak’.1 løvetand gror i mellemøsten og 
hørte sikkert til de ”bitre urter”, som omtales 
af 2. mosebog 12, 8 og 4. mosebog 9, 11. men 
direkte nævnes den ikke af antikens forfattere 
og sjældent af middelalderens. de islamske 
læger Rhazes (10. årh.) og avicenna (11. årh.) 
brugte planten, to århundreder senere nævnes 
den i wallisisk medicin.
Henrik smids lægebog 1546:

Jeg véd næppe noget mere dyrebart vand end 
det, som destilleres af denne urt ... det stiller 
smerte og hoste, beroliger og køler, saften er 
god for maveonde, den friske urt stiller smer-
ter i bylder, og kvinder bader deres ansigt 
med destillatet for at fjerne røde pletter og 
få en klar hud.

Fuchs’ og bock’s urtebøger 1543, 1577: destil-
latet drikkes mod feber, sidesmerter, hoste, 
med det eller plantens saft behandles mørke 
og plettede øjne, uren hud, ansigtspletter, saf-
ten er god for maven, et dekokt af urten stiller 
diarré.

Fol k e m edic in

løvetand hører til folkemedicinens mest 
benyttede planter – der findes næppe en sygdom 
behandlet med husråd, hvori løvetand ikke fin-
der anvendelse (1923).2

maskros (taraxacum vulgare), ur n.J. Anders-
son, inledning till botaniken, 1863.
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Åndedrætsvejene: afkog af roden mod 
forkølelse (Thy),3 af de tørrede blade samlet 
tidligt på sommeren, evt. kogt med hørfrø og 
tilsat citronsaft (irland),4 en te af friske blade 
mod hoste (texas);5 de tørrede blade blev røget 
for hoste (Rusland),6 saften af løvetand og 
vejbred indtoges mod katar i luftvejene (stei-
ermark),7 dekokt af frøene mod bronkitis, 
udtræk af roden mod brystsmerter (mesk-
waki-indianerne, usa),8 iflg. en gl. kone på 
Hindsholm hjalp løvetand-te for brystsyge 
= tb.9 plantens mælkesaft indgik i en kur for 
lungesot (schwaben).10 afkog af roden eller de 
første blade om foråret mod astma (tyskland, 
alperne, irland),11 dekokt af tørrede blomster 
mod kighoste (italien).12

Feber: de nye blade spist om foråret virker 
feberstillende,13 ligeså roden (Holland).14 tør-
rede blade blandet med mate er en sveddri-
vende drik (bolivia).15

lever, galde: en amerikansk læge, dr. 
a. Clapp, oplyser 1852, at løvetand bruges 
meget mod kroniske leversygdomme.16 en 
te af roden for leverlidelser (Thy), man spiste 
bladene eller drak et afkog af løvetand og 
tormentil (irland);17 en te af løvetand eller 
mælkesaften mod galdelidelser (Friesland, 
malta, alabama);18 for gulsot et dekokt eller 
saften i rod og blade (danmark, tyskland, 
island, Rusland),19 saften blandet med valle 
(Rusland). et dekokt af roden for miltlidelser 
(usa).20

nyrerne: et udtræk af bladene og/eller roden 
(Fyn, Norge, tyskland, irland),21 te af løvetand 
og orkideen fruesko (kanadiske indianere),22 
dekokt mod nyre- og blæresten (Rusland). de 
unge blade spist som salat virker urindrivende 
– jnf. det franske navn pissenlit. mod vattersot 
en te af roden23 eller et dekokt af løvetand, ene-
bær og gyvelskud (irland). Frederik den stores 
livlæge helbredte kongens fremskredne vatter-
sot med en ekstrakt af løvetand.24

Gigt, rheumatisme: afkog af de tørrede 
blade eller rødder (danmark, Friesland, 

Frankrig, irland, zigøjnere),25 kropsstedet 
bades med dekokt af løvetand og ridderspore 
(ukraine),26 omslag med blomsterne driver 
gigt ud af kroppen (danmark).27

laktagogum: diegivende kvinder drak 
løvetand-te for at få mere brystmælk (schwa-
ben);28 en lægebog 1474 på jiddisch tilråder at 
spise løvetand;29 dekokt af roden af løvetand 
og tidsel (Chippewa-indianerne, usa);30 bla-
dene eller roden spises, planten indgår i et 
sveddrivende middel for opstemning af mælk i 
mamma (Kina).31

maven: mod forstoppelse drikkes en te 
af roden eller bladene eller friske blade spi-
ses med salt om morgenen (tyskland, Fries-
land, Østrig, england),32 dekokt af løvetand, 
kamille, katteurt og agermåne (zigøjnere).33 
den amerikanske naturlæge Joseph smith 
anbefalede en te af løvetand til at åbne hele 
systemet.34 man drak te af planten mod tarm-
gæring og diarré (sønderjylland),35 mod dår-
lig fordøjelse et udtræk af småtskårne rødder 
(alabama),36 et dekokt for mavesmerter (Rus-
land; bella Coola indianerne),37 maveonder 
(Fyn),38 et dekokt af løvetand og tormentil 
(irland), infus af roden mod dyspepsi (Rappa-
hanrock-indianerne i delaware).39

Kirtelsygdomme: bladene spises, te af plan-
ten drikkes (Rusland, Kina).

sukkersyge: en te af roden (tyskland).40

blodsystemet: fra mange egne meldes, at 
blade eller rod spises, et udtræk af roden eller 
mælkesaften drikkes for at rense blodet.41 en 
kvindelig naturlæge i Cambridgeshire gav 
løvetandrod blandet med smør og honning for 
anæmi.42

Hjertet: et udtræk af bladene for hjertefejl 
(Norge); mod kardialgi indtages mælkesaften 
eller et dekokt af blomster eller rødder (irland, 
ojibwe-indianerne).43

Nervesystemet: løvetand-te for nervelidel-
ser (irland) og hypondri (indianere i vestlige 
Nordamerika),44 teen er nerveberoligende 
(Cherokee-indianerne/North Carolina).45
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dekokt af blomsterne tages mod kram-
pagtig menstruation (Kiowa-indianerne),46 
et afkog for vanskelig fødsel (Rusland), et 
koldtvandsudtræk fremskynder nedkom-
sten (Ramah Navajo indianerne, New mex-
ico).47 – løvetand blev i Kina anvendt mod 
kønssygdomme.48

sår, bylder, udslæt etc.: i det store kinesiske 
lægemiddelværk Pen-ts’ao kang-mu omtales 
løvetand udførligt, bl.a. for alle slags bylder, 
hævelser, bid af giftige dyr.49 den knuste rod 
blandet med svinefedt gav en sårsalve, den 
blev lagt på bulne fingre (Friesland); den 
knuste rod eller hele planten knust og blan-
det med fedt lægges på bylder og sår, renser 
dem for dødt kød og pus; saften regnes for at 
virke desinficerende (indianerne i bolivia),50 
de knuste blade lægges med brøddej på kvæs-
telser og bylder (tewa-indianerne, usa).51 
dekokt af roden for impertigo (usa), de 
friske blade er sårlægende (tyskland, ita-
lien, Rusland)52 ligesom den udpressede saft 
(island, iran).53 Rifter, småsår, tornstik etc. 
blev herhjemme gnedet med saften, der vir-
kede omtrent som jod,54 saften er blodstil-
lende (irland). et brændevinsudtræk af roden 
er drukket for bylder (Holland), bladene 
blev lagt på bylder for at ”modne” dem (sve-
rige),55 blomsterne kogt med øl gav et forde-
lende omslag på bylder og hævelser (estland, 
Rusland).56 man tryggede roden for kræft 
i munden (Norge),57 på kræftsår lægges bla-
dene blandet med pisket æg, trækul og salt 
(bolivia). en britisk nybygger i amerika 
fortæller: Den unge pige mary Smith havde 
en svulst på overlæben, så næsen var helt stop-
pet; jeg helbredte hende med lige dele blade af 
burre, skræppe og løvetand. Knuste blade læg-
ges på hævelser (Ramah Navajo indianere), 
et infus af bladene blev lagt på knuderosen 
(Norge). på knoglebrud finhakkede blade 
ombundet med de hele blade (tewa-indian-
erne). mælkesaften på filipenser (zigøjnere), 
ligtorne (Jylland).58 dr. Köhler brugte en 

løvetands-ekstrakt mod hæmorroider. syge 
øjne gnides med mælkesaften tilsat kvin-
demælk (island), bades med et vandudtræk 
af roden (sverige).59 Roden spises mod udslæt 
(Grønland),60 udslæt, fnat, kløe etc. behandles 
med et udtræk af blomsterne (Rusland, usa).

indvoldsorm: frøene spist med sirup (sve-
rige);61 et dekokt af hele planten mod ”orme-
syge” (aymara-indianerne i bolivia).62

Vitaminmangel: grubearbejderne i Kongs-
berg (Norge) drak af og til løvetandssaft for 
at værne sig mod skørbug,63 i sverige spiste 
man bladene eller drak et dekokt af dem.64 et 
udtræk af blomsterne drikkes i bayern mod 
natteblindhed.65

maskros (taraxacum vulgare), ur charlotte 
von Schéele, Apoteksväxter, 1906.
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Russiske naturlæger tilrådede, at man 
nogle uger om foråret hver dag drak en te af 
løvetand, nælde, røllike, vejbred og syre for 
at bevare nervers og musklers normale tonus 
(spændingstilstand).66 den jugoslaviske biolog 
Zodczak kaldte løvetand den eneste urt, som 
brugt i salver og te kan holde en kvinde ung og 
spændstig.67 en 100-årig englænder påstod, at 
han blev så gammel fordi han daglig drak vin 
brygget på løvetand.68

Indhol dss toffer

plantens rigelige mælkesaft er en kompleks 
emulsion af protein, alksloidet taraxacin (ind-
til 0.05 pct.), taraxerol, laktucerol, taraxacerin, 
taraxasterol, kautsjuk og inosit – i roden des-
uden garvestoffer, flobafener, lidt æterisk olie, 
harpiks samt inulin og levulin (levulose) og 
taraxastereol, i blomsterne xanthofyler, lutein, 
taraxantin, i urt og rod iøvrigt cholin, aspara-
gin, helenin, ikke saponin. endvidere er påvist 
enzymet tyrosinase, voks, mannit, provitamin 
a, b (især riboflavin, b2) og d, vitamin C mel-
lem 5.2 og 23 mg pr. 100 g friske blade (april), 
en analyse af blade samlet 8. maj gav 35 mg;69 
et stort indhold af kalium (460 mg pr. 100 g), 

natrium (170 mg), kalcium (100 mg), fosfor 
(160 mg), magnesium, mangan, kobber, zink, 
jern, svovl, kiselsyre; mineralindholdet andra-
ger ialt ca. 2 gram, af protein 2 g, kulhydrater 6 
g pr. 100 g frisk plantemasse.

løvetand indeholder mere kalcium og fos-
for end spinat og bladsalat, mere magnesium 
end salat og kål; af vildtvoksende planter 
overgås den i rigdom på næringssalte (i tørret 
droge 1.9 pct.) kun af nælden (2.3 pct.; til sam-
menligning har modermælk kun 0.45 pct.).

indholdsstofferne veksler med årstiderne. 
af inulin har roden om foråret 1.7 pct., men 
i august helt op til 40 pct., at taraxacin er der 
i roden juli–august og i bladene om foråret, 
mens roden i oktober (bladene april–maj) 
indeholder mest levulin. da efterårets rødder 
indeholder flest medicinsk aktive stoffer bør 
de foretrækkes.

T er a pi

løvetand indvirker på galdesekretionen og 
således mod gulsot; efter injektion af en blad-
ekstrakt i venerne blev denne øget med ca. 30 
pct.! ekstrakten synes at have en mekanisk 

tyra Kleens skildring av blåsning på maskrosbollar, ”Kavaliersparoller”. 
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effekt på galdeblæren og virke direkte på 
leveren og bugspytkirtlen.70 den kraftige 
forøgelse af diuresen tilskrives plantens høje 
indhold af kalisalte og har en positiv virk-
ning på væskeophobninger i portåreområ-
det, hvilket forklarer de ofte særdeles gode 
resultater med vattersot-patienter. plantens 
urindrivende effekt kan sammenlignes med 
galdesyrepræparaters.

den tyske farmakolog otto Gessner erklæ-
rer: ud fra egne erfaringer virker taraxacum 
meget gunstigt, undertiden forbløffende godt 
på ikke for stærkt fremskredet leverskrump-
ning såvel hvad angår den urindrivende virk-
ning som virkningen på almenbefindedet.

stoffet cholin i løvetand udskilles også af 
tarmslimhinden og er galdedrivende; man 
har kaldt det ”peristaltik-hormonet” fordi 
det stimulerer peristaltikken, d.v.s. tarmmus-
kulaturens periodiske sammentrækninger, 
som driver maveindholdet frem. løvetand-
ekstrakters positive virkning på kræftsvulster 
tilskrives ligeledes cholinet.

plantens indhold af fosfor, magnesium 
og megen kalk gør den nervestyrkende, på 
grund af sin rigdom på natrium virker den 
”blodrensende”; rodsaftens natrium-ioner 
binder karbonationer ophobet i kropsvævenes 
saft.71 planten indeholder helenin, af skole-
medicinen nu anvendt i en 1 pct. opløsning 
mod natteblindhed (adaptinol).72 det store 
indhold af inulin gør salat og te af planten 
egnet for diabetikere.

sammenfattende er løvetand stimu-
lerende på fordøjelsen, stofskiftet, kirtel-
funktionerne, den har en kraftig urin- og 
galdedrivende virkning, efter længere tids 
indtagelse sænkes et for højt blodtryk; den er 
afførende, blodrensende, appetitvækkende, 
modvirker leversygdomme, hæmorroider, 
eksemer, nyrelidelser, gigt og rheuma, blod-
mangel, arteriesklerosa, fedme og visse for-
mer for sukkersyge.
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