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FrUct US c A PSici  (sol a NaCe a e)

ur 19 artikler om planter.

den botaniske slægt capsicum er hjem-
mehørende i tropisk amerika. spansk 

peber eller paprika kom først i begyndelsen af 
1500-tallet til europa og nævnes derfor ikke af 
antikens forfattere.

Fuchs’ urtebog 1543: frugten styrker en 
kold mave og fremmer fordøjelsen, modvirker 
tarmluft, tygget med mynte trækker den seje 
væsker ud af kroppen. den vækker appetitten, 
er god for tandkødet, blandet med beg læger 
den svulster; knust og blandet med honning 
gnides den på ansigtet for at fjerne pletter og 
gøre det smukt.

bock’s urtebog 1577: frugten er urindri-
vende, den stiller maveonder, indtaget med 
laurbærblade fjerner den pletter på kroppen; 
den kan bruges mod hoste og slim i brystet og 
uddriver et dødt foster.

Fol k e m edic inen

mave - ta r m-kana l en
Fructus capsici hører til de sydamerikanske 
maya-indianeres oftest benyttede lægemidler. 
med to andre planter indgår den i et afkog i 
urin, som drikkes mod gul afføring (diarré?), 
og i en rec. for dysenteri. Frugtens saft blandet 
med salt indtages for blodig afføring.1

den tørrede og pulveriserede frugt, et 
dekokt eller en tinktur (alkoholisk udtræk) af 
den regnes i Frankrig for mavestyrkende og 
tages mod dyspepsi og betændelser i de indre 
organer.2 i Kina og indokina menes paprika 
at virke afførende og stimulerende på blodcir-
kulationen, på den malajiske halvø tages den 
for dyspepsi,3 i mellem- og sydamerika spises 
paprika for at fremme og regulere fordøjelsen4 
og stimulere tarmenes peristaltik,5 den pulve-
riserede frugt tages mod mavesår (aymara-
indianerne i bolivia),6 rå paprika mod diarré 
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(Nepal),7 frø af capsicum og cola acuminata 
for mavelidelser (amerikanske negre);8 piller 
af lige dele paprika, rabarber og ingefær eller 
aloe er et indisk mavemiddel.9 i Norge blev et 
brændevinsudtræk af spansk peber ofte druk-
ket for mavesmerter og kolik.10

et udtræk i spiritus af spansk peber, malurt 
og tormentil-rod blev i Kurland taget mod 
kolera,11 en indisk kolerapille består af paprika, 
opium og dyvelsdræk, i mellemamerika og 
af de bolivianske Callawaya-indianere spises 
paprika mod kolera.12 et vestindisk præparat 
for dårlig fordøjelse og appetitmangel indehol-
der paprika,13 der også er indtaget for kronisk 
opkastning.

Urinve j en e
Fructus capsici nævnes allerede 1588 som læge-
middel for vattersot14 og er det stadig i mel-
lemamerika,15 i Frankrig anses den for urin-
drivende, indiens santalere tager paprika mod 
dysuri (vanskelig urinering).16

Åndedræ t s o r gane rn e
paprika sat på brændevin er i Norge et gam-
melt husråd mod forkølelse og toges ofte for 
brystsyge.17 Hvor planten dyrkes drikkes te 
eller snaps med lidt paprika i mod forkølelse;18 
knust rød paprika blandet med alun, honning, 
og eddike er i Kentucky en populær hoste-
saft.19 santalerne i indien spiser spansk peber 
mod forkølelse og bronkitis. den knuste frugt 
blandet med roden af en art mimosa og tilsat 
salt tjener til pensling af svælget for tør hoste; 
(paprika indgår i en rec. for svindsot og en drik 
mod astma) (maya),20 for sidstnævnte lidelse 
tog man i Norge et brændevinsudtræk,21 også 
på Hawaii er spansk peber et astmamiddel. i 
Nepal og mellemamerika spises paprika for 
ondt i halsen, på trinidad tilberedes heraf et 
gurglevand,22 i indien gurgles med et dekokt 
for hæshed, af frugten laves en salve eller pasta 

for mandelbetændelse og mod difteritis. et 
brændevinsinfus af paprika og kanel tages 
mod lungebetændelse (slovenere i ungarn).23

Andr e  in f ek t i on e r
mod angina og skarlagensfeber skal 1786 

i england være opnået gode resultater med 
”dr. stephans pepper medicine” indehol-
dende spansk peber. aymara-indianerne spiser 
frugten mod feber, i peru drikkes et dekokt af 
frugten som feberstillende, for influenza spi-
ser man flest mulige røde paprika,24 i Kansas 
og mellemamerika tages paprika for tyfus og 
med kinin for malaria, i ungarn drak man vin 
tilsat paprika og peber som forebyggelse mod 
malaria, på den malajiske halvø spises paprika 
mod kolera, malaria og skarlagensfeber, frug-
ten indgår i et dekokt for gonorré, i Nepal er 
frugten et lægemiddel for gul feber og skarla-
gensfeber. saften af tygget paprika svælges i 
tonga mod tuberkulose.

Fructus capsici, ur Franz Euguen Köhler’s 
medizinal-Pflanzen in naturgetreuben 

Abbildungen mit kurz erläuterendem texte, 
1883–1914.
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Sår ,  b e tænde l s e
ondartede sår bliver i bolivia pålagt en salve 
af knust paprika, majsmel og svinefedt,25 i flere 
nordamerikanske stater behandles brandsår 
med knust paprika og fedt,26 på Hawaii skru-
fuløse sår og hudsygdomme. mayaindianerne 
koger paprika med kopal til en drik for sår i 
anus.27 spansk peber dyppet i varmt vand 
flækkes og svøbes om betændt finger eller tå 
for at trække betændelsen ud (New mexico).28 
den indgår hos maya i et dekokt til mund-
skylning for betændte gummer; caribere i den 
dominikanske Republik skal forhen have app-
liceret frugtsaften i betændte øjne.29 på samoa 
indgår paprika i midler for hudsygdomme.

Gig t ,  r h euma
paprika er i Norge og mellemamerika blevet 
spist mod gigt og podagra, i Frankrig tørret 
og pulveriseret, en tinktur eller et dekokt. For 
gigt og rheumatisme gnides kropsdelen med 
de ristede frugter (peru), i bolivia skal patien-
ten drikke et afkog af kærnerne med salt, 
blade af Schinus molle, hyldeblomster og aske.30 
– Frostknuder blev i Kansas behandlet med en 
tinktur af frugten.31

Anta l g ikum
i smertende tand anbringes frøene (peru) eller 
saften af grøn paprika (Chimbu/Ny Guinea),32 
i Chile drikkes et infus af paprika mod neu-
ralgi, tand- og hovedpine.33 smertende lemmer 
blev i letland gnedet med en blanding af pap-
rika, kamfer, salt og sæbe; hos de meksikanske 
Kickapoo-indianere får patient med lunge-
betændelse en smertestillende indgnidning 
med knust paprika,34 frugten lægges som træk-
plaster på rheuma- og muskelsmerter (boli-
via), kogt rød paprika på hævede halskirtler 
(New mexico). Fructus capsici indgår hos 
maya i et lægemiddel for hjerte- og underlivss-
merter, for ørepine inddryppes den varme saft 

af spansk peber fyldt med honning og ristet i 
askegløder.35 saften af røde paprika anvendes i 
syd- og mellemamerika ind- og udvortes for 
ørepine.36

Andr e  app l ika t i on e r
der indgår spansk peber i næsten alle mellem-
amerikanske og peruanske udvortes midler for 
hæmorroider.37 drogen bruges som blæretræk-
kende, pulveriseret paprika, en tinktur eller 
et dekokt mod lammelser (Frankrig). Calla-
waya-indianerne i bolivia mener at kroppen er 
værnet mod cancer hvis man daglig spiser pap-
rika. den tages i indien mod kirtelbetændelse 
og på Hawaii dårligt blod, en tinktur bruges 
til mundskylning eller pensling for stomatitis, 
slap drøbel og frostknuder.38

’Peppar från calcutta’ ur christian Egenolff, 
Herbarum, arbum, fruticum, frumentorum ac 

leguminem, Frankfurt, 1546.
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Paprika (Capsicum annuum), ur Franz Euguen Köhler’s medizinal-Pflanzen in naturgetreuben 
Abbildungen mit kurz erläuterendem texte, 1883–1914.
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drogen indgår i rec. for miltsygdom; mod 
gulsot og galdelidelser drikkes saft af frøene 
blandet med tre andre vegetabilia; vil placenta 
ikke afgå får kvinden en blanding af paprika, 
Jatropha aconitifolium, hestegødning og hon-
ning (maya).39 For gulsot tages på tonga et 
vandudtræk af paprika. et brændevinsudtræk 
blev brukt i Norge, bladsaften i indonesien 
givet for at lette nedkomsten, i Nigeria mod 
hæmorragi.40 et udtræk i citronsaft drik-
kes for hysterisk betinget underlivspulsation 
(maya).41

spansk peber spises i mellemamerika som 
modgift efter slangebid, i afrika når man har 
spist giftig fisk; den skal have en rensende virk-
ning på forgiftede menneskers hjerne, mener 
ifugao-stammen på Filippinerne.42 argen-
tinsk folkemedicin bruger de knuste frugter 
som trækplaster for visse ørelidelser.43 paprika 
blev regnet for det mest affektive lægemiddel 
for cachexia africana, som var den almindelig-
ste og mest fatale sygdom blandt vestindiske 
negerslaver.44

paprika tages for natteblindhed og håraf-
fald (indiens santalere), en tinktur anses for 
hårvækstfremmende og indgår i hårvand og 
–salver. et infus med kanel og sukker indgi-
ves i indien for dilirium tremens. i surinaam 
(holl. Guiana) tager de indfødte paprika mod 
næsten alle sygdomme.45

skindet af grøn paprika bindes på øje med 
”bygkorn” (meksiko);46 plantens saft dryppes 
i øje med konjunktivitis (tonga), i øje med grå 
stær (sierre leone).47

Kan et menneske reddet fra at drukne ikke 
kaste det slugte vand op gives et lavement af 
frugten plus sæbe (Zaire).48

Indhol dss toffer

i fructus capsici indeholder kun skille-
væggenes overhudsceller det brændende 

skarptsmagende alkaloid capsaicin, frugtskal-
len det røde karotinoide farvestof capsantin, 
desuden karotinoiderne capsorubin, xeaxan-
tin, anteraxantin, violoxantin og xanthofyl, 
cryptoxantin, citrocantin, flavonoidet citrin 
(”vitamin p”), α- og β-karotin, i frøene en 
æterisk olie (1.12 pct.), steroidsaponiner og 
indtil 10 pct. fed olie. spansk peber er meget 
C-vitaminrig, indtil 300 mg pr. 100 g rå frugt 
(fra væksthus væsentligt mindre end i frilands-
dyrkede), tørret paprika 380 mg, endvidere 
vitamin J.49 det var af denne frugt ungareren 
a. szent-Giörgyi 1928 som den første isolerede 
ascorbinsyre = vitamin C.

T er a pi

Nutidig skolemedicin anvender fructus capsici 
udvortes som tinktur og liniment, i hudirri-
terende og blæretrækkende plastre og salver 
for gigt, rheuma, hekseskud, frostknuder, 
neuralgier, endvidere mod angina pectoris, 
kronisk lungehindebetændelse, perikarditis 
(betændelse i hjertesækken), håraffald m.m., 
tinkturen for angina og faryngitis, et infus 
indgår i spiritus russicus og pain-expellers. 
indvortes finder frugt og tinktur anvendelse 
mod dyspepsi, diarré, flatulens o.a. maveli-
delser, hæmorroider, lammelser, migræne, 
søsyge, hoste, kighoste, halsbetændelse, skar-
lagensfeber, alkoholisme og dilirium tremens; 
den friske frugtsaft skal stimulere galdeblæ-
rens tømning.50 det japanske præparat aneine 
tages af gravide kvinder mod opkastning, for 
køre- og søsyge. Flavonoidet citrin forøger 
C-vitaminets virkning. Gynækologen Chéron 
berømmer 1882 capsicum-tinkturens styptiske 
virkning på uterusblødning.

ungarnske læger konstaterede, at der i 
landets bondebefolkning indtræffer langt 
færre tilfælde af arteriesklerose end i andre 
europæiske landområder og mener det skyldes, 
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at paprika er en obligatorisk bestanddel af 
dagligkosten. den amerikanske biokemiker 
Robert Grodner opdagede det samme hos 
indianere i det sydvestlige usa. Hans forsøg 
viste, at paprika mindsker gennemblødningen 
(og således temperaturen) i panden, men øger 
den i hænderne. moden paprika modvirker 
blodets koagulation og dermed hjerteinfarkt 
samt den navnlig hos ældre kvinder forekom-
mende trombose. endelig stimuleres binyrer-
nes udskillelse af hormoner vigtige for de 
fysiske og psykiske aktiviteter; organismen får 
større modstandskraft over for stress. andre 
undersøgelser peger mod, at drogen norma-
liserer hjertefrekvensen; pulsen bliver roligere 
og mere effektiv – efter et måltid krydret med 
paprika belastes kredsløbet derfor mindre.51

Homøpatien tilbereder af spansk peber 
en tinktur, der gives for besvær i klimakte-
riet, mod tyktarmsbetændelse (colitis) og 
hæmorroider.52
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