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Drogehistor ik
dioskurides omtaler (mat. med. 4, 46–47) en 
plante ιππουρις ”hestehale”, hvis saft stiller 
livmoder- og næseblødning og drukket med 
vin er urindrivende; den anvendes mod hoste, 
de tørrede pulveriserede blade drysset på blo-
dige sår ”klæber” dem sammen.

det drejer sig utvivlsomt om en equisetum; 
de sterile skud med mange tynde sidegrene er i 
talrige synonymer sammenlignet med hestens 
hale, og antikens applikationer blev næsten 
uændret fortsat i folkemedicinen frem til vor 
tid. plinius (nat. hist. XXVi, 132) ”oversatte” 
hippuris med equisaetum ’hestehår’ og skriver, 
at et afkog fortærer (exlinguit) løbernes milt; 
plantens blodstillende kraft er så stor, at det er 
nok at holde den i hånden. marcellus empiri-
cus (De medicamentis 23, 59) nævner hippuris 
som middel mod miltlidelser. albertus mag-
nus (1200-t.) fremhæver (De Vegetabilibus 6, 
325) den blodstillende kraft af cauda equi; hans 
kilde er avicenna’s canon medicinae (o. 1000 
e.Kr.).

også Hieronymus bock berømmer i sin 
new Kreuterbuch (1539) 1551, 265b drogen som 
styptikum ved alle slags blødninger; dekokt i 
vand eller vin ist nützlich und gut den schwe-
renden und fliesenden nieren, legt den schmert-
zen der harnwind (stranguri) und ist gut für den 
stein. leonh. Fuchs’ new-Krëuterbüchlein 1543 
(ed. 1938, 89): den udpressede saft dryppet i 

eller gnedet på næsen stiller blødning, drikkes 
med vin mod dysenteri og for at drive urinen; 
den pulveriserede droge læger alle sår, dekoktet 
af stænglerne drikkes mod blære- og tarmsår, 
hele planten er god for hoste og åndenød.

skandinaviske urtebøger gentager stort set 
– via tyske værker – de antike applikationer. 
Hvad Christiern pedersen i Urtevand 1534 har 
om planten, er hentet fra Hier. braunschweig’s 
Liber de arte destillandi 1500, medens den 
mærkeligt nok ikke nævnes i hans lægebog, 
malmø 1533. arvid månsons örtabok 1537 
oplyser bl.a., at saften drukket med vin stil-
ler tarmvrid. mere udførlig er Henrik smids 
Urtegård 1546:

(E. arvense) vin- eller vandafkog eller destil-
lat af planten drikkes mod diarré, tarmsår, 
koldpis, hævede nyrer, blæresten, destillatet 
som omslag på ringorm (serpigo), blegner, 
hæmorroider, bulne genitalia;

(E. hiemale) saft eller destillat giver en blod-
stillende drik for dem, som spytter eller pisser 
blod; saften drukket med vin, et vinudtræk, 
vin- eller vanddekokt stiller bugvrid, hoste, 
åndenød, læger sår på tarme og blære; saften 
presset i næsen eller lagt på nakken stiller 
næseblod, ligeså destilleret vand af planten; 
læger og sammentrækker sår.

at blodsaften drukket hjælper dem, som spyt-
ter og pisser blod anføres også af dodonaeus 
(cruydtboeck 1644, 99). simon paulli (Flora 
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danica 1648, 53) mener, at E. hiemale er bedst 
til lægedom og især for blæresår; 1645 helbredte 
han dermed en tjenestepige i København, hvis 
blære blev punkteret af en brødkniv.

A ppl ik at ioner

Urinve j en e

equisetaceerne er oftest anvendt mod svig-
tende diurese, blære- og nyrelidelser; her (som 
i de øvrige afsnit) gælder applikationerne et 
dekokt eller infus af E. arvense, når anden art 
ikke er nævnt; de anføres her geografisk.

sverige: afkog skal være urindrivende, 
appliceres også på regio pubis; øldekokt med 
honning og smør drikkes (i sv.?) som husråd 
mod nyresten; numera är växten kommen ur 
bruk på apoteken (1812).1

danmark: Har urindrivende og adstrin-
gerende egenskaber (1806);2 dekokt mod 
besværlig og ophørt vandladning (Himmer-
land o. 1890),3 af p. palustre for blærelidelser 
(Vestjylland o. 1900),4 blæresten (langeland 
o. 1890),5 nyrelidelser (Fyn),6 blodig urin 
(Vestjylland).7

Norge: Velkendt i folkemedicinen mod 
sygdomme i urinvejene, blokeret diurese (Øst-
fold), blære- og nyresten,8 blev regnet for særlig 
effektiv mod blærekatar,9 hjalp for menneskers 
og dyrs nyresygdomme.10

Ager-padderok eller åkerfräken (equisetum arvense), ett vårtecken längs våra vägkanter. 
Foto: Håkan tunón.
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tyskland: urindrivende, for blæresten 
(bayern 1869),11 kogt med Artemisia absinthium 
(Württemberg),12 mod blærelidelser og urine-
ringsbesvær (saar),13 gives i børns badevand 
som profylakse mod griess = besværlig vand-
ladning (bayern),14 indgår som diuretikum 
i kieselkräuter- og blasen-nierentee,15 mod 
nyrelidelser og vattersot (pfalz, Waldeck)16 jf. 
pisskraut Rhinl., harn krampfkraut tidl. østty-
ske provinser,17 kogt med Petroselinum mod 
nyrelidelser, urindrivende (Zips, tysk sprogø i 
ungarn).18

schweiz: mod uriuretention (st. Gallen 
1874, la Roche),19 urindrivende, for blærelidel-
ser (schaffhausen).20

italien: diuretisk, for nyrelidelser.21

Czekkoslovakiet: anvendes som diureti-
kum mod nyre- og blærelidelser, ophørt 
urinering.22

Galizien, bukowina: urindrivende, folke-
medicin blandt ruthenere (1861).23

Rusland (også E. maximum, E. palustre): 
anvendes af folkemedicinen især som diure-
tikum, mod nyrelidelse, podagra, gigt, reuma-
tisme; til kalve mod blodig urin.24

libanon: E. ramossissimum skal være virk-
som mod nyre- og leverlidelser.25

Nordamerika: mod stranguri.26 – india-
nere: infus af rødderne (E. hiemale) drikkes 
når urinen er for rød hos gamle folk (Caughna-
wagastammen, Kanada);27 E. silvaticum for 
nyresygdomme (menomini og ojibwe),28 
nyre- og blærelidelser, E. hiemale (Forest pota-
watomi),29 kun mod prostatabesvær, E. hie-
male (Californien).30

mexico: E. robustrum som diuretikum.31

sydamerika: E. giganteum, diuretikum 
(aymara-indianere, bolivia),32 samme med 
Agropyrum repens, majs-støvfang og ristet 
byg for nyregrus (Venezuela?);33 E. fluviatile 
(E. telmateia) mod blære- og nyresten, syg-
domme i blære og nyrer, prostatahypertrofi 
(Chile).34

Føl ge s y gdomme
dekokt eller infus mod vattersot: Østrig 
1886,35 schweiz,36 estland,37 menomini- og 
ojibwe-indianere i Nordamerika, E. arv., E. 
silv.; podagra: Czekkoslovakiet; lumbago: 
ukraine, dekokt af E. palustre som bad og 
omslag, Forest potawatomi, Nordamerika, E. 
fluv.; gigt: samer i Norge, saft af E. fluv. (E. 
limosum) på gigt- eller reumasmertende led 
(signatura rerum?) jf. leagras efter sygdom-
mens navn leagong (Voss, Norge).38 dekokt 
til dampbad af legemsdele for reumatisme, 
tinktur af E. ramossissimum var. procerum mod 
reumatisme (ukraine);39 E. bogotense for dia-
betes (peru, Venezuela).40

Åkerfräken (equisetum arvense), ur n.J. 
Andersson, inledning till botaniken, 1863.
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ind ige s t i on e r  e t c .
dekokt af E. arv. og E. pal. drikkes i Rusland 
mod mavelidelser, bl.a. mavekatar (ukraine), 
mave- og tarmbesvær;41 er maverensende 
(Varteig, Norge), mod for megen mavesyre 
(samer i Norge), forstoppelse (Flåmsdalen, 
Norge; italien);42 som adstringerende mod 
diarré (argentina),43 sydamerika, E. gigan-
teum og bogotense,44 sporeaks af E. fluv. spi-
ses (makah-indianere, usa);45 rødvinsafkog 
mod dysenteri (tyskl.),46 dekokt af E. hie-
male aymara-indianere, bolivia) af E. fluvia-
tile (Chile); som carminativ (kinesisk med. 
i malaya),47 dekokt af E. ramossissimum for 
kolik (sydafrika);48 mod galdelidelser (lang-
eland, danmark); tinktur af frisk E. hiemale 
drikkes som appetitvækker (usa). E. hie-
male anses for purgerende (annam), dekokt 
af E. arv. er ”blodren sende” (østl. ligurien, 
italien).

Andedræ t sv e j en e
Vinudtræk mod hoste (island),49 dekokt for 
hoste, lunge- og brystlidelser, infus mod ond-
artet forkølelse (Chayenne-indianere, usa), 
te af E. laevigatum for brystlidelser (tarahu-
mar-indianere, mexico);50 dekokt mod ast-
matisk åndedræt, forkølelse, for tuberkulose 
også tinktur af E. ramossissimum var. procerum 
(ukraine), husrådet homero-te mod tb har 
Equisetum som vigtigste bestanddel (tyskl.); 
for svindsot (pfalz, tyskl.), te af E. fragile (est-
land);51 dekokt mod tæring og blodspytning 
(Holland),52 jf. neden for under kontusio ner 
etc.

Køn so r gane rn e
afkog eller infus mod gonorrhoe: E. hiemale 
(meskwaki-indianere, usa)53 og aymara-
ind., bolivia, E. robustrum (mexico), E. bogo-
tense (indianere i peru), E. fluv. (Chile), E. 
debile (indien).54

Kvinder drikker dekokt både for at blokere 
og inducere menses, stimulere nedkomsten og 
provokere abort, standse blødning under fød-
sel og mod uteruslidelser; afkog (E. palustre) 
som bad og kompres for veneriske sygdomme, 
drikkes mod gynækologiske blødninger og 
leukorroe (Rusland). dekokt af E. hiemale 
mod leukorroe (kinesisk med. i malaya), pad-
derok-te mod for kraftig menses (Fyn o. 1940) 
og som emmenagogum, se neden for under 
kontusioner etc. og toksiditet.

et åbenbart gammelt navn optegnet på als 
(danm.) øksen-, øjsendrøj etc. kan være omty-
det af ok sedød jf. platty. kuhdod,55 har dog sna-
rere forbindelse til jysk dial. yssen ”brunstig” jf. 
sjæll. hestekuras (= -kurage):56 røgen fra tørret 
Equisetum på fyrfad blev ledet i tyrens næse-
bor for at gøre den parringslysten (slesvig-
Holsten 1757).57

Kontu s i on e r  e t c . ,  s t r yp t ikum
danmark: E. hiemale er blodstillende (1400-
t.),58 dens saft læger sår (1600-t.).59 Kogt droge 
som omslag har lægt skinnebenssår (Fyn) og 
helbredt eksemer i hovedet.60

Norge: lægges på hævelser (Voss), dekokt 
er blodstillende og -rensende (Rana),61 stil-
ler indvortes blødninger (Østfold), næseblod 
(Varteig).62

island: bruges til at standse blødning fra 
friske sår (1849)63 og næseblod, te af E. mod 
blodflåd.64

tyskland: unge piger, som brugte E. (hie-
male?) til pudsning af tin, skal have opdaget, 
at et udtræk meget effektivt læger eskoriatio-
ner (oberbayern 1893).65 dekokt af E. fluv. til 
badning af ”åbne” fødder66 jf. fussbadkraut i 
bayer. schwaben,67 padderok-te til sårbadning 
(Rhinl.), indgnidning af køers yversår (Hes-
sen-Nassau),68 omslag på vanskeligt lægende 
sår, karcinomatyse, til desinficerende gurgling 
af mund og svælg,69 kogte droge på panari-
tium (pfalz);70 byld opblødes med dekokt for 
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at afdræne den, betændte sår indgnides med 
planten, der trækker pus ud, i dekokt bades 
sårede, hævede fødder (Zips, ty. sprogø i ung-
arn), røg fra brændende e. mod toppm = hævet 
ansigt (parotisis?) jf. toppmgras i Vestböhmen; 
varm damp fra dekokt mod hæmorroider for 
at få dem til at bløde (Nürnberg 1869); udslet 
bades med padderok-te (Rhinl., Waldeck).71

schweiz: afkog til badning af betændte 
og vanskeligt helende sår, hududslet, furunk-
ler.72 – Frankrig (?): efter signaturlæren (de led-
delte stængler!) anvendt folkemedicinsk som 
omslag på benbrud.73

slovenien: på ”rådne” sår (spesis), forstrakte 
sener; mod lungeblødning.74

Rusland (ukraine): dekoktet velkendt 
styptikum mod næse- og svælgblødning; 
dekokt af E. heleocharis standser alvorlig 
hæmorragi; do. af E. pal. til sårbadning og 
-kompres, på hævede fødder, infus af E. arv. 
på sår for at hindre (sic) suppuration, afkog på 
eksem, der også udsættes fra dets dampe, hvor-
efter patienten drikker afkoget, eksemsalve 
af tørrede knuste droge + fedt; der meldes om 

gode resultater med dekokt af E. arv. og origa-
num vulgare peroralt mod hæmorroider.

Nordamerika (indianere): asken af brændt 
E. hiemale som desinficerende omslag (Chip-
pewa-stammen),75 knust E. silv. som stypti-
kum (menomini). asken af E. sp. i tykt lag 
på brandsår, også blandet med fedt eller olie 
til sårsalve (Thompson);76 sore eyes bades med 
dekokt af E. hiemale var. robustrum eller de 
kogte stængler appliceres (Karok),77 samme 
bades med infus af roden af E. fluv. eller 
rodsaften + kvindemælk (Quinault, Yuki).78

sydamerika: sår vaskes med afkog af E. sp. 
(Guarani-indianere, östl. paraguay),79 gode resul-
tater opnået i Chile med dekokt af E. fluv.; do. af 
E. giganteum med salt på kroniske sår, hævelser 
efter stød o.a. kontusioner, vabler på tungen, 
betændt svælg, indsnuses for næseblod (Venezu-
ela?); omslag på sår, åreknuder (Venezuela).

Kina: dekokt eller infus af E. hiemale mod 
hæmorragi, ofte benyttet til badning af oftal-
mitis o.a. øjenlidelser såsom leukom, hæftig 
subakut conjunctivitis og endnu frisk tra-
choma; drogen eksporteres fra szechwan.80

Buntar av skavgræs eller skavfräken (equisetum hiemale), vilka på ett förtjänstfullt sätt kan och 
har nyttjas för att rengöra kärl på samma sätt som stålull. Foto: Kelvin Ekeland.
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Andr e  app l ika t i on e r
dekokt af E. pal. drikkes som sedativ 
(ukraine), do. af E. arv. er anodynt (kin. med. 
i malaya); børn med tandgennembrud gives 
infus af rødderne + grene af corylus cornuta 
(Caughnawaga-indianere i Kanada). stæng-
ler af E. ramossissimum knust i vand og let 
opvarmet gnides på tindingerne for hovedpine 
(tanganyika).81

afkog af E. silv. mod krampe (estland) og 
epilepsi (slovenien, ukraine). infus af E. arv. 
eller E. ramossissimum for hjertelidelser (ukra-
ine). padderokte mod ”sommersygdomme” 
(alabama, Nebraska).82

Indhol dss toffer

Alka l o id e r  og  g l yko s id e r

de overjordiske dele af E. arv., pal. og majus er 
rige på alkaloider.83 lohmann (1904) isolerede 
af E. pal. et alkaloid equisetin C12H24N2o2,

84 
som af Glet og Gutschmidt 1937 kaldes palu-
strin85 og måske er et produkt af snyltesvampe; 
påvist også i E. hiemale af Karrer, engster og 
patel 1949,86 der tillige bekræfter manske og 
marions fund 1945 i E. arv. af flygtig, svagt 
koncentreret nikotin87 – dette alkaloid var her-
med for første gang påvist inden for krypto-
gamerne. Nakamura og Hukuti isolerede 1940 
af E. arv. tre flavonol-glykosider equistrin, 
isoquercitrin og 5-glukosidluteolin (Galuteo-
lin).88 endvidere er i E. arv. fundet 3-methoxy-
pyridin og (1949) dimethylsulfon, sidstnævnte 
var hidtil kun påvist i okseblod og binyrer.

Ki s e l s y r e ,  a sk ebe s t and de l e
equisetaeeerne hører til de mest kiselhol-
dige droger. Vandopløselig sio2 udgør efter 
plantens alder og voksested ca. 5–10 % af 

stænglernes torvægt, i ussR angives helt op 
til 25 %,89 med dem kunne derfor poleres træ, 
rengøres og pudses metal etc. Frisk udpresset 
saft indeholder 18–20 mg %. Ved kogning af 
tørret droge overgår ca. 0.1 % i kolloid form. 
dekokt ekstraherer mere sio2 end infus. den 
polske landbefolkning drikker megen E. te, 
som erstatter manglen på kisel i en hovedsage-
lig animalsk ernæring.90

askeprocenten er meget høj, ca. 20 % af 
tørsubstansen, og sio2 udgør ca. 70–80 % af 
stængelasken,91 der desuden indeholder rela-
tivt meget aluminium og kaliumklorid samt 
spor af jern, svovl, mangan, magnesium m.m.

Andr e  indho l d s s t o f f e r
i tørret droge indtil ca. 5 % af det vandoplø-
selige saponin equisetonin, iflg. Casparis og 
Haas bør E. derfor regnes blandt saponin-
drogerne;92 ved hydrolyse leverer saponinet 
forskellige kulhydrater. derud over nævnes i 
en række analyser: aconit-(”equiset”-), æble-, 
oksal-, peptinsyre, harpiks, et kemisk ikke 
udforsket bitterstof og 3–3.5 % fed olie. Haas 
isolerede et fedt med linolen- og oliesyre samt 
et fytosterin,93 scheunert og Theile fandt i frisk 
E. arv. 71.6 mg % C-vitamin, deraf 63.3 mg % 
askorbinsyre,94 andre påviste væsentligt min-
dre, ned til 20 mg %.

Fa r m a kody na mik

Equisetum spiller nu ingen rolle i skolemedi-
cinen, men er stadig meget populær, ja regnes 
næsten som et universalmiddel, i folkemedi-
cinen og hører blandt de vegetabilske droger, 
som oftest rekvireres på apotekerne; norske 
sælger årligt flere hundrede tons fordi så mange 
tror på dens heldige virkninger. Friedrich ii’s 
livlæge Fr. Hoffmann (1660–1742) anbefalede 
E. arv. som et uovertruffent urindrivende og 
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nyrerensende middel,95 men drogens renæs-
sance i nyere tid skyldes især Kneipp, der roste 
den i høje toner mod blodmangel, blødninger, 
blodig opkastning, fedme, eksemer og under-
livssygdomme som enzig, unersetzlich und 
unschätzbar.96

allerede dioskurides omtaler en urin-
drivende og blodstillende virkning, der må 
skyldes praktiske erfaringer. Nutidens forsøg 
gav dog meget modstridende resultater. iflg. 
breitenstein 1904 øger drogen den normale 
diurese med gennemsnitlig ca. 30 %,97 en 
række andre forfattere 1921ff. opnåede lige-
ledes hos mennesker og dyr en tildels kraftig 
forøgelse af diuresen, Kreitmar og sieckmann 
1937 hos hund med blærefistel 100 % med tør 
og endog 185 % med frisk droge,98 mens andre 
bestrider eller benægter denne effekt. det er 
stadig ukendt, hvilke(t) indholdsstof(fer) der i 
givet fald bevirker diuresen. man har – fejl-
agtigt – ment, at den urindrivende virkning 
skyldes det høje indhold af kiselsyre; denne 
må snarere tilskrives saponinet equisetonin 
og flavonerne, rimeligvis også bitterstof og 
harpiks. Kliniske forsøg i ussR med et 10 % 
vandinfus gav de første to timer en væsentlig 
forøgelse af urinmængden og udskillelse af 
kvælstof og klorider, der berettes også om en 
hypotensiv virkning. ekstrakt og tinktur af E. 
arv. anvendes her som diuretikum især til uds-
lemning af ødemer og behandling af betæn-
delser i urinvejene. E. indgår i en ”urolog-te” 
givet på sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.99

man har klinisk konstateret, at frisk udpres-
set saft af E. arv. og E. max. appliceret peroralt 
stimulerer blodets koagulation; der var altså en 
farmakologisk begrundelse for folkemedici-
nens brug af drogen som hæmostatikum mod 
indvortes blødninger (metrorragi, hæmoptyse, 
ulcus- og hæmorroidalblødning, epistaksis).100 
Farmakologisk undersøges bør Equisetums 
anvendelse til omslag på og badning af sår, 
erysipelas, sykosis og specielt eksemer, som 
iflg. Flamm 1940101 altid giver forbløffende 

gode resultater. ossadcha-Janata 1952 ken-
der fra ussR tre tilfælde, hvor patienter, der 
i adskillige år led af eksemer, blev hjulpet med 
dekokt af E. arv. den empiriske anvendelse af 
kiselsyreholdige droger (bl.a. Equisetum) blev 
”bekræftet” af G. p. unna, som hævdede, at 
kiselgur øger hudens elasticitet og modstands-
kraft, hvorefter E. indgik i præparater for van-
skeligt helende ben- og liggesår, hæmorroider 
etc.102 ”Klog kone”på Fyn behandlede cancer 
med padderok-te,103 og man har netop ment, at 
mangel på sio2 kunne være en årsag til kræft; 
silicium hører blandt homøopatiens mest 
benyttede remedier mod cancer.

E. pal., fluv. og hiemale har en vis antibio-
tisk virkning,104 men den terapeutiske effekt 
over for infektioner skyldes snarere en af 
kiselsyren bevirket leukocytose.105 det kan i 
denne forbindelse nævnes, at dimethylsulfok-
syd (CH3)2so er smertestillende og hæmmer 
inflammationer, derfor anvendt til indgnid-
ning af betændte muskler samt for neuralgier.

den folkemedicinske behandling af ftisis 
pulmonum med kiselsyredroger, bl.a. Equise-
tum, blev i 1920’erne og 30’erne stærkt anbe-
falet af nogle læger, mens andre bestred deres 
kliniske værdi. applikationen har nu kun 
historisk interesse, dog havde 5. udg. af den 
schweiziske farmakopé så sent som 1933 en 
”species silicifera” bestående af herba galeop-
sidis, hb. equiseti (arv.) og hb. polygoni avic.

Tok s ic it et

det er en gammel og geografisk udbredt erfa-
ring, at husdyr (kvæg, heste, får, geder), som 
æder større kvanta Equisetum, bliver forgiftet 
– får diarré, opkastning, blodig urin, abort, 
skøre eller lamme ben,106 ”slinger” (bagkrops 
parese) hos plagge107 – jf. scheisskraut, scheisser, 
men der kendes ikke tilfælde, hvor mennesker 
blev forgiftet.
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man har ment, at alkaloidet palustrin 
(equisitin) virker som nervegift, eller at den 
giftige substans udskilles af en snyltesvamp. 
Nyere forskningsresultater bringer sympto-
merne i forbindelse med et ”anti vitamin”, 
som spalter vitaminet b1 og er fundet i mange 
planter.108

dekokt af E. hiemale med salixblade 
(Quinault-indianere, usa), med tynd rød-
brun rod (måske acorus calamus) og tyk gul-
brun drikkes for at korrigere unormal menses 
(Cree-indianere, usa).109 afkog mod ophørt 
menses: estland og letland (1894), Fyn; 
drikkes af kvinder post partum (menomini-
indianere, usa) for at fremme udstødningen 
af placenta (Guarani-indianere, paraguay). – 
dekokt af E. arv. er anvendt som abortivum 
(schweiz),110 af E. kansanum eller E. laevigatum 
som vomitiv (Navaho-indianere, mexico).111
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