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R ØdK lØV eR

tr iFoLiUm Pr AtEnSE  (pa pil ioNaCe a e)

ur 19 artikler om planter.

der skelnes i ældre skole- og folkemedicin 
ikke mellem kløver-arterne. trifolium 

pratense kaldes o. 1700 engkløver, fra og med 
1767 bruges navnet rødkløver i dansk botanisk 
litteratur.

i følgende citater menes formentlig 
rødkløver:

Henrik smid’s urtebog 1546 anfører et hon-
ning- eller vinafkog af blomster og frø som 
lavement for tarmsår, et vand-eller olieafkog 
af samme lægges på knuder og bylder for at 
”modne” dem.

simon paulli, Flora danica 1648 oplyser, at 
bønderne blander et dekokt af blade, bloms-
ter og frø med smør til en salve på ømme 
steder.

som lægeplante benyttes rødkløveren ude-
lukkende i

Fol k e m edic inen

en te af de tørrede blomster eller af hele plan-
ten drikkes for diarré (tyskland, slovener),1 
mavesmerter og kronisk mavekatar (tysk-
land, Rusland),2 kronisk forstoppelse.3

som urindrivende middel blev taget te af 
blomsterne (Norge, Rusland)4 eller de knuste 
frø med vin (bosnien),5 i Norge drak man rød-
kløverte mod blæresten.6

et afkog af blomsterne er en slimopløsende 
drik mod forkølelse, hoste (tyskland, Rusland, 
usa, Kina, Japan),7 zigøjnere bruger et sukke-
rafkog af bladene.8 der blev fra Rusland ekspor-
teret store kvanta tørrede rødkløverblomster, 
især til tyskland, hvor man fremstillede en hos-
temedicin af dem;9 te af blomsterne blev taget 
for bronkitis og astma10 og som krampestil-
lende mod kighoste (Norge).11 den britiske læge 
Howard sargent påstod, at han med denne te 
kunne helbrede kighoste i løbet af 10–14 dage.12

rödklöver (trifolium pratense) (vänster), ur 
c.A.m. Lindmans nordens flora, 1917.
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i norsk, tysk og russisk folkemedicin tages 
et udtræk af blomsterne mod mensesforstyr-
relser og hvidt udflåd,13 det anvendes også af 
Cherokee-indianerne for fluor albus.14

Rødkløver-te anses i Norge, irland, Rus-
land og usa for at virke blodrensende,15 en te 
af blomsterne blev i Norge taget for blegsot.16

blomsterne lægges på sår, bylder, neglerods-
betændelse, bullen finger (Rusland);17 planten 
indgår hos penobscot indianerne i en salve til 
brandsår.18 et dekokt af hele planten modvir-
ker betændelse, destilleret vand af den tjener 
til badning af røde øjne (1838).19 Øjne med 
konjunktivitis (bindehindebetændelse) bades 
med dekokt af blomsterne; saften af kogte 
blomster indkoges til en salve på ondartede 
bylder (tyskland).20 en ekstrakt af blomsterne 
er et udmærket middel for kræftagtige sår, lig-
torne m.m. Hudlidelser bades med et infus af 
blomsterne (New Foundland, usa).21

te af rødkløver drikkes som feberstillende 
(Cherokee-indianerne), mod nyre- og kirtel-
sygdomme (usa),22 den stimulerer leverens 
og galdens funktioner, gives for appetitmangel 
og afmagring,23 i Norge blev den taget mod 
åreforkalkning og gigt,24 et dekokt af hele 
planten mod brok (Rusland), infus af roden 
blev givet spædbørn med besvimelsesanfald 
(Kentucky).25

I ndhol dss toffer

blomsterne indeholder isorhamnetin, mange 
fenoliske substanser såsom pratol og pratensol, 
glykosiderne trifolianol, trifolin og isotrifolin, 
genistein, pectolinarin, biochan o.a. flavonoi-
der, garvesyre, en østrogen substans.

Frøene indeholder 11–14.78 pct. fed olie 
med glycerider af palmatin-, stearin-, olie- og 
linolsyre, endvidere sakkarose og mabnan.26
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