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seV eNbom som a boRt i V u m

den illegale abort, fosterfordrivelsen, 
kan som led i menneskets stræben efter 

kontrol over børnenes antal føres tilbage til de 
ældste kulturtrin. det er sandsynligt, at den 
ældste metode var barnemordet og rent meka-
niske indgreb, idet brugen af abortprovoke-
rende droger forudsætter et ret nøje kendskab 
til kønsorganernes bygning og giftstoffernes 
virkning.

uagtet der ikke findes et abortivum, som 
absolut sikkert og uden sundhedsfare for 
moderen uddriver fosteret, og uagtet de ille-
gale aborter almindelig fordømmes i sagn og 
retsbevidsthed, af kirke og stat, har næsten 
hvert land og hvert folk brugt såvel magiske 
som mekaniske abortivmidler. de væsent-
ligste årsager var en svækkelse af moderin-
stinktet, forhen navnlig også en moralsk 
fordømmelse af den ugifte mor og hendes 
barn.

de fleste abortiva er hentet fra den lokale 
flora. prof. dr. l. lewin nævner i sit værk Die 
Fruchtabtreibung durch Gifte und andere mit-
tel (31922) ikke færre end cirka 380 vegetabilske 
”midler”. overtro og forkert tolket kausalitet 
foranledigede i rigt mål brugen af ret harm-
løse droger, men der kan ikke være tvivl om, at 
praktiske erfaringer ligger til grund for anven-
delsen af andre. abortive droger kendes også 
hos meget ”primitive” folkeslag. dog er det 
som regel kun medicinmanden og/eller nogle 

få indviede, der véd besked med drogernes 
anvendelse og virkning.

den ældste kendte beskrivelse af fosterfor-
drivelse findes i Kirias og måske verdens første 
medicinske urtebog Pên-ts’ao, der dateres til 
ca. 2700 f.Kr. arabiske skrifter fra 900-tal-
let nævner en lang række midler.1 som følge 
af den nære kontakt mellem Hellas-Rom og 
orienten falder størsteparten af den nyere 
europæiske folkemedicins abortivmidler sam-
men med skolemedicinens i antiken.

Fosterfordrivelse synes ikke at have været 
ukendt i nordisk sagatid,2 men det vides ikke, 
hvordan man dengang provokerede aborter. 
sevenboms anvendelse som abortivum kan 
ganske vist føres tilbage gennem mindst 2000 
års europæisk historie. men vi véd intet sik-
kert om plantens lyssky brug i tidlig nordisk 
middelalder, da den må være nået til skandi-
navien. den berømmes derimod for mange 
sygdomme: kighoste, astma, miltlidelser og 
sygdomme i leveren.3

sevenboms ”renæssance” falder rimeligvis 
sammen med en vis højnelse af levestandarden 
og de sociale vilkår. det ufødte barn var ikke 
blot uønsket af rent praktiske årsager (bolig-
nød, ernæringsproblemer) – det var også en 
stor skam og tort at få et ”uægte” barn. sådanne 
børn gik desuden ofte en sørgelig opvækst i 
møde. der gaves ingen social forsorg, og hele 
livet nærede man en uvilje og fordom imod 
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dem. Hvad den ægteviede fader hilser med et 
glædesskrig, det afpresser forføreren angerens suk 
og ruelsens bitre tårer (Karl Gjellerup 1891, jnf. 
senere). Var en kvinde kommet ”galt afsted”, 
blev ingen midler ladet uforsøgt – så livsfarlige 
for hende selv de end kunne være.

Sevenbom (Juniperus Sabina) hører til nåle-
træerne (cypresfamilien) og er en nedliggende 
eller opret, stærkt grenet busk (sjældnere et 
lille træ) med først nåleformede, siden skæl-
dannede og modsatte blade. bærkoglerne 
mørkeblå, næsten sorte. planten er udbredt fra 
spanien til Centralasien, vildtvoksende i syd-
europa og Kaukasus, karaktervækst over store 
bjergstrækninger i Østrig og schweiz. seven-
bom findes ikke spontant i danmark, men ses 
ikke sjældent indplantet i haver og på kirke-
gårde. det første sikre vidnesbyrd om artens 
dyrkning herhjemme synes at være omtalen i 

C. F. Wegener’s Historiske Efterretninger om 
Abrahamstrup Gaard (1885), bd. ii, s. 12, hvor-
efter den skal være dyrket på Jægerspris fra år 
1680.4 som den nært beslægtede og lignende 
lægeplante enebær (Juniperus communis) er 
den sandsynligvis ført nordpå af munke og 
missionærer.5 Juniperus sabina står opført i de 
fleste moderne planteskolekataloger, ofte med 
prædikatet ”værdifuld”.

dette skal dog forstås hortikulturelt. Fol-
kloristisk og medicinhistorisk har sevenbom 
nemlig et meget dårligt rygte ... berømt og 
berygtet gennem et par årtusinder som mid-
del til at forhindre svangerskab og provokere 
abort. den fandtes gerne i en afsides krog af 
bondehaven, hvor dens dystert mørkegrønne, 
nedbøjede grene – lig en forbryder, som skyer 
dagens lys6 – nok kunne vække et uhyggeligt 
indtryk. Gnides bladene mellem fingrene, 
spores en ubehagelig lugt (Stinkholz, Stink-
wacholder – ’stinkende ene’). Sevenboms brug 
efter almuepars lønlige hyrdetimer turde siden 
give sig synligt udslag i mangt et for tidligt visnet 
ansigt, mangen en forhenværende landsbyskøn-
heds totalt ødelagte organisme.7

Fra schwaben fortæller en professor i Göt-
tingen i slutningen af 1700-tallet:

Når jeg rejste omkring på landet og kom 
forbi en landsbyhave, hvori jeg så en seven-
bombusk, så vidste jeg fra mange tilfælde, 
hvor min formodning blev bekræftet, alle-
rede, at haven tilhørte landsbyens barber 
eller jordemoder. i hvilken god hensigt 
planter man vel så omhyggeligt sevenbom? 
betragter man disse buske eller træer nøjere, 
så er deres krone som regel forkrøblet, fordi 
der så ofte plukkes – og stjæles  af dem.8

den officielle forklaring på plantens tilstede-
værelse i husets eller gårdens have var gerne, at 
de unge piger brugte et udtræk af ”lægeplan-
ten” til at stimulere mangelfuld eller udeblevet 
menses. i et værk om folkemedicinen i pfalz 
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(1842) skriver forfatteren, at når den unge pige 
hos lægen ”røber”, at hun allerede har druk-
ket sevenbom-the, så kan han være sikker på, 
at hun simulerer en sygdom for at få udleveret 
et abortivum.9 en anden eufemistisk forkla-
ring er i sydtyskland, at man dyrker seven-
bom for heraf at kunne plukke kviste til de 
”palmbuschen” (bukketter af grønne grene og 
vårblomster), der indvies i katolske kirker pal-
mesøndag. Folkeetymologien segenbaum har 
altså her en dobbelt betydning.10 på samme 
måde blev eng. savin (<sabina) bragt i forbin-
delse med ”to save” ’at redde’ – as being able to 
save a young woman from shame.11

Frygten for den kriminelle vækst må 
åbenbart stadig være levende, siden nutidige 
botaniske forfattere viger uden om dette dog 
højst karakteristiske træk af sevenboms fol-
klore. Heinrich marzell’s ellers meget udfør-
lige neues illustriertes Kräuterbuch 1935 såvel 
som J. Niessen’s store 2-binds værk rheinische 
Volksbotanik 1936–37 nævner ikke med et 
ord sevenboms anvendelse som abortivum. 
det samme gælder sidste (16.) udgave af det 
store leksikon Brockhaus bd. 10, 1956. mentz 
& ostenfeld omtaler sevenbom som aborti-
vum 1906 (Planteverdenen i menneskets tje-
neste), men planten nævnes overhovedet ikke 
i værket sidste udgave 1937 (nytteplanter). og 
uagtet sevenbom blev flittigt brugt som abor-
tivum i sønderjysk folkemedicin, oplyser axel 
lange & Chr. seeberg intet herom 1927 (nogle 
Sønderjydske Planter, deres navne og Stilling i 
Folkloren). som vi siden skal se, anslog også 
mange af urtebogsforfatterne en diplomatisk 
tone, når de omtalte sevenbom.

Et y mol ogi

sevenboms slægts- og artsnavn har været 
genstand for en række tildels meget modstri-
dende tolkningsforsøg.

1. af juvenis ’ung, ungdommelig’ og pario 
’føde, frembringe’ – fordi enebærslægten hele 
tiden skyder nye kviste og altid har et (ung-
dommeligt) grønt udseende; eller fordi unge 
grønne bærkogler viser sig endnu mens de 
gamle blåsorte findes på busken.12 Juvenis har 
her betydningen ’ugift’ og pario i denne sam-
menhæng ’fødselsgivende’, ’-virkende’ –  altså 
en forblommet hentydning til anvendelsen 
som abortivum: ’(for)tidligtfødende’, ’jomfru-
jordemoder’.13 Navnet Juniperus skal først være 
tillagt J. Sabina. andre forfattere fører Junipe-
rus tilbage på iunix ’ko’ og parere ’føde’ – for 
at lette kælvningen fik koen indgivet denne 
plante.14

2. af juveni-perus ’barnavlende’: ved 
berøring med livskvisten, romernes frugtbar-
hedssymbol, i det kristne sydeuropa siden 
erstattet af rosmarin; jnf. ty. (elsass) queckhol-
der (qiqa ’levende, kvik’), angelsaks. quicbeam 
og det ty. knæsatte navn wacholder.15

3. den første og måske mest sandsynlige 
tydning af Juniperus giver Hispanensis isido-
rus ca. 600 i sit værk originum seu etymologia-
rum. Han forbinder med det græske ord pyr 
’ild’, idet buskens pyramideformede vækst lig-
ner en ildsøjle (jnf. ty. (lüneburg Heide) feuer-
baum om Juniperus sp.) og det røde enebærved 
længe nærer ilden: dækker man glødende kul 
med asken af dette træ, så holder de et år. Nord-
isk ene knyttes sammen med ord, der betegner 
ild, gnister etc.16

4. af keltisk jeneprus ’stiv, grov, tornet’ 
(bladene!),17 måske også i betydningen ’bitter’ 
(frugternes smag!). den græske benævnelse 
arkeuthos araios synes at berettige etymonet 
’forbandet busk’ (stikkende blade, dysters 
udseende, abortvirkningen).18

5. det latinske artsnavn og førlinnéiske 
slægtsnavn Sabina sigter uden tvivl til fore-
komsten på sabinerbjergene i italien; adskil-
lige gamle plantenavne skyldes et mere og 
mindre tilfældigt voksested. Fra sabinerbjer-
gene skal den dér meget almindelige busk have 
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bredt sig til alle nabolandene. dioskurides 
nævner blandt flere synonymer det romerske 
(h)erba sabina – allerede dengang (1. årh. f.Kr.) 
var planten åbenbart også i Hellas kendt som 
”sabinsk urt”. den omtales af Cato, Vergil, pli-
nius o.a. romerske forfattere. i den klassiske 
litteratur foreligger ingen sikre beviser for flere 
nutidige forfatteres påstand, at sabinerne i 
italien skal have brugt denne vækst som abor-
tivum.19 C. G. Wittstein mener i sin Hand-
wörterbuch d. Pharmakogn. d. Pflanzenreiches 
1882, s. 705, at sabina stammer fra græsk sebas-
tos ’ærværdig’ og skyldes sevenboms lægekraft. 
sabinerne blev på grund af deres fromhed og 
hellige sæder også kaldt sevinerne, sebinerne.20

over hele europa resulterede folkeetymo-
logiske manipulationer med sabina-motivet 
i en lang række temmelig enslydende navne: 
oldhøjty. sevina, oldfr. savine, fr. sabine, eng. 
savine, irsk sabhan, it., sp., port., rum. og 
russ. sabina, ældre da. (Harpestræng) sauinæ; 
sewenbom (ca. 1450), senenbom (1557), sabinbusk 
(1667), seventræ (moth ca. 1700), sevenboem 
(1721). suffikset -bom fra platty. bom ’træ’. 
pritzel & Jessen har i deres ordbog over tyske 
plantenavne (1882) ikke færre end 46 variatio-
ner af motivet.

Fa r m a kol ogi 

de tørrede blade og grenspidser (herba, ramu-
lus eller summitates sabinæ) indeholder foru-
den et bittert glykosid pinipicrin, garvestof, 
gallussyre, harpiks og kalksalte 3–5 procent 
af en ildelugtende æterisk olie, hvoraf sabinol 
og dens ester sabinolacetat samt l-sabinoler 
tilsammen udgør ca. 30 procent og den spe-
cifikke, virksomme bestanddel (sabinol er 
identisk med thujol, tanacetol og salviol) . 
den af de friske grenspidser og ved destilla-
tion vundne oleum sabinæ er farveløs eller 
gullig, har en karakteristisk ubehagelig lugt 

og bitter-aromatisk smag. det grønne pulver 
af grenspidserne smager og lugter ækelt, og 
dets giftvirkninger skal være endnu større end 
de friske skuds. drogen er menses -og urindri-
vende, benyttes desuden som ormemiddel og i 
parfumerier.21

ol. sabinæ er betydeligt giftigere end ol. 
juniperi, virker både ud- og indvortes som et 
meget heftigt irritament, der navnlig rammer 
nyrerne og urinvejene, øger allerede i ringe 
doser diurese og menses og har en stærkt nek-
rotiserende effekt.

indtages større kvanta, f.eks. som et kraf-
tigt dekokt på sevenbomkviste, optræder der 
først mave- og tarmsmerter med (undertiden 
blodig) opkastning, åndenød, hastig puls-
rytme, siden krampetrækninger o.a. forgift-
ningssymptomer, der slutter med bevidst-
løshed, kollaps og døden. Næsten halvdelen 
af kendte sevenbom-forgiftninger krævede 
dødsofre, men den letale dosis kan iøvrigt 
svinge betydeligt.22

drogen tilskrives almindeligvis en specifik 
abortivvirkning, men det er stadig et omstridt 
spørgsmål, hvorvidt sevenbom faktisk øver en 
særlig og intensiv effekt på uterus. Fra ca. år 
1700 oplyses, at mange svangre kvinder drak 
et stærkt dekokt i ugevis uden nogensomhelst 
virkning.23 i adskillige tilfælde blev såvel fos-
teret som moderen dræbt. at uterus påvirkes 
af drogen har dog kunnet eksperimentelt bevi-
ses.24 Giftstoffet sabinol har som mange andre 
æteriske olier en irriterende virkning på blod-
rige væv. der sker en kolossal tilstrømning af 
blod til bækkenorganerne og uterus, urinveje-
nes slimhinder bliver betændte, så der endog 
kan afgå næsten rent blod fra urinrøret, og 
via det autonome nervesystem starter reflek-
toriske sammentrækninger, der evt. udstøder 
føtus.25 anvendelsen som emmenagogum kan 
således få katastrofale følger og er derfor for-
ladt af den moderne medicin.

som folia juniperi sabinae anføres dro-
gen i Pharmacopoea Danica 1772, og under 
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forskellige navne optoges den i følgende landes 
farmakopéer:26

Herba sabinæ: Chile, Finland, Grækenland, 
Holland, meksiko, schweiz, Østrig;

Prondes sabinæ: ungarn;
ramuli sabinæ: danmark;
Summitates sabinæ: belgien, Rumænien, 

Venezuela;
Poa brathyos: Grækenland;
oleum sabinæ er officinel i amerika, bel-

gien, england, Japan, schweiz.

Nutidens skolemedicin anvender kun sjæl-
dent drogen ad internum (ved uterusblød-
ninger, leukorroe, armenorrhoe, sterilitet, 
vattersot); ad externum bruges summitates 
sabinæ mest som et pulver med allun, kobber-
sulfat o.a. til at strø på kondylomer, polyper, 
vorter etc. de fleste sabinol-præparater står 
under recepttvang og anskaffelsen ad omveje 
er strafbar; det samme gælder Juniperus virgi-
niana, der også er et folkeligt abortivum.

under forskellige dæknavne og i kriminel 
hensigt er summitates sabinæ blevet forlangt 
på tyske apoteker lige til nutiden. Når men-
ses udeblev som følge af ”fejltrin”, indtog let-
færdige piger safran og sevenbom.27 drogens 
hudirriterende virkning gjorde den i 1700-tal-
let populær til fontanelle-behandlinger af sår 
og apotekerne solgte store mængder ceratum, 
emplastrum, lanolinatum og ungventum 
sabinæ.28 den store efterspørgsel kan dog 
meget vel have haft andre årsager.

A n t ik en,  M iddel a l der, 
N y er e  t id 

den oldægyptiske materia medica Papy-
rus Ebers og Bibelen nævner ikke sevenbom. 
planten var tilsyneladende også ukendt for 
Hippokrates og Theofrastos. den første 

oldtidsforfatter, som omtaler sevenbom, er 
Cato (234–149 f.Kr.). det sker i kap. 70 af vær-
ket De re rustica, hvor herba sabinae er et vete-
rinært lægemiddel. men vi skal helt frem til 
dioskurides (ca. 50 e.Kr.) for at træffe nærmere 
oplysninger. Han skelner i De materia medica 
i, kap. 76, 104, mellem to typer, og bladene af 
begge skal lægges på bylder, inflammationer 
etc. drukket med vin uddriver planten blod 
med urinen (nefritis?) og tillige føtus; anbragt 
i vagina eller brugt som røgelse har den samme 
virkning: Sabina et partus opposita extrahit, et 
suffitu idem praestat.

det gentages af plinius (23–79) i 23. bogs 
11. kapitel af naturalis historiae: Par tus emor-
tuos extrahit et suffito. Hans samtidige kollega 
scrinonius largus udtrykker sig i composi-
tiones medicamentorum meget forsigtigt om 
sevenboms virkninger. oleum sabinæ nævnes i 
et liniment for nerve- og lændesmerter og til at 
gøre selv de mest rigide (kvindelige) kønsdele 
smidige: muliebres locos durissimos mollit.29

Galenos (131–201) havde sikkert i sin lil-
leasiatiske hjemegn og endnu mere i Rom rig 
lejlighed til at behandle patienter med gift-
virkninger efter datidens mange forskellige 
ekbolika, og han måtte rimeligvis selv ordi-
nere slige midler. under omtalen af sevenbom 
i De simplicium medicamentorum facultatibus 
fremhæver han navnlig dens abortive virk-
ning: Sabina foetum viventum interficit et mor-
tuum educit. marcellus empiricus (ca. 300) 
anbefaler herba sabina som salve for nyrelidel-
ser, og drogen nævnes blandt andre ingredi-
enser i et mensesdrivende middel (De medica-
mentis, 26. og 36, kap.). paulus fra aegina (7. 
årh.) har sevenbom i et råd for sterilitet.

i den nære orient anføres sevenbom som 
abortivum eller emmenagogum af den ara-
biske læge avicenna (980-1037), perseren abû 
mansûr (10. årh.), ibn Gazla (11. årh.), ibn beit-
har (d. 1248 i damaskus); hos sidstnævnte hører 
vi første gang om en indikation for hærmorroi-
der. Videre salernoskolens elever Constantin 
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africanus (ca. 1075) og Nicolaus praepositus 
esdra, der skriver, at drogen anvendes meget 
ved svære fødsler. pseudonymet macer Floridus 
(ca. 1175) samler de klassiske forfatteres oplys-
ninger om sevenbom i latinske hexametre.30

aëtius af amida, som medio 500-tallet 
opholdt sig ved det byzantinske hof, nævner 
en lang række vegetabilske ekbolika, men 
han synes navnlig at have kendt virkningen 
af sevenboms indvortes brug. dro gen anfø-
res ikke alene som fosterdræbende og -udstø-
dende, men også som årsag til nyreblødninger: 
Savina menses potenter ducit, perque urinas 
sanguineum citat, vivos foetus interficit, mortuos 
extrudit. – ibn beithar, der var en af de sid-
ste store arabiske læger, samler i sin collectio 
magna datidens lægemidler; om sevenbom 
hedder det, at dette middel driver, på grund af 
sine flygtige bestanddele, månedsfloden stærkere 
end noget andet, forårsager blodig urin, dræber 
det levende foster og uddriver det døde.

Fra tyskland nævnes vor plante (sawina, 
savinam) første gang i capitulare de villis 
– opremsningen af de 73 lægevækster, som 
fandtes eller skulle være på Karl den stores 
gods asnapium. Fortegnelsen blev udsendt 
omkring år 795 og bidrog sikkert meget til 
valget af lægeplanter også i de ældste tyske pri-
vathaver. sevenbom er rimeligvis på Karl den 
stores tid blevet ført af munke og missionærer 
fra italien eller alpeområdet til syd- og mel-
lemtyskland.31 at den blev opfattet som andet 
og mere end en sirbusk fremgår bl.a. af dens 
medicinske anvendelse i codex Sangallensis (9. 
årh.). men vi savner iøvrigt sikre holdepunk-
ter for, at sevenbom i tidlig middelalder, 9. til 
11. århundrede, blev benyttet til lyssky formål. 
albertus magnus og Konrad von megenberg 
fortier denne plante helt. st. Hildegard, der 
døde 1179, nævner sybenbaum, syvenboum som 
lægeplante (for lungelidelser), men ikke som 
abortivum. det gør derimod circa instans, 
datidens betydeligste værk: provocat etiam 

menstrua et fetum mortuum educit.32 et dekokt 
af planten blev brugt til fosterfordrivelse på 
ludvig Xi’s tid (1400-tallet).33

Wedel Georg Wolfgang ofrer sevenbom en 
længere omtale i sin Dissertatio de Sabina og 
slutter med at sammenfatte plantens ”dyder” 
i ti punkter. det fremgår her bl.a., at der 
dengang i europa (= tyskland) næppe fandtes 
en by, et gau, en have uden dette overordent-
lig nyttige træ. Han indrømmer dog, at drogen 
uforsigtigt benyttet også kan være sundheds-
farlig: Sique vel maxime noxa aliquandro ab 
eius usu exorta, cautelis ubique opus est; pruden-
tia decet medicum, temeraria omnia noxia.

at også ren overtro blev knyttet til seven-
boms abortivvirkning, viser en sygehistorie 
hos den iøvrigt fremragende schweiziske læge 
Johannes von muralt 1715:34

en kvinde, der heldigt havde overstået ni 
fødsler, spadserede mod slutningen af sit 10. 
svangerskab i haven, knælede ned foran en 
sevenbom og brød nogle kviste af. i samme nu 
følte hun, hvordan fosteret sank ned i underli-
vet, og hun kunne ikke rejse sig. Veerne førte 
dog ikke til nedkomst. 67 uger (!) efter kon-
ceptionen blev det døde foster udstødt gennem 
navlen. Fire år efter blev endnu et svangerskab 
afbrudt på samme mystiske måde. muralt 
mener, at hendes knælen foran sevenbom’en 
var nok til at åbne genitalia og starte aborten. 
den uhildede nutidslæser skimter en mere 
naturlig forklaring på ”fænomenet”.

Urt ebøger ne 

da både tyske og danske urtebogsforfatteres 
oplysninger om sevenboms medicinske anven-
delse hovedsageligt er hentet fra antike skri-
benter, bringer de ikke meget egentligt nyt. 
men omtalen af den kriminelle busk bidrager 
til billedet af den vurdering, planten var genst-
and for hos almue, læger og gejstlighed.
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Sävenbom (Juniperus sabina), ur F.B. Vietz, icones plantarum medico-oeconomico-
technologicarum, 1804. 
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Hieronymus brunswigk (1450–1539) skri-
ver i Destillierbuch der rechten Kunst ... (1502 
cap. ClXii) bl.a.: Das Wasser auf zwey lot get-
runcken/bringt den Frawen jr zeit/aber Frawen 
die mit Kindern gehn schadt es sehr. Das Wasser 
in solcher mass getruncken/bringt den lust zur 
natur.

Hieron. bock’s new Kreuter Buch (strass-
burg 1511, 403r) fortæller, at

die messpfaffen und alte huren geniessen des 
seuenbaums am besten ... Zuletst so verfüh-
ren sie die jungen huren / geben jnen seuren-
palmen gepülvert / oder darüber zu drinken 
/ dadurch vil kinder verderbt werden. Zu 
solchem handel gehört ein scharpffen inqui-
sitor und meister ...

også andr. matthiolus ivrer i sin Kreutterbuch 
(ty. udg. 1563, 35 b) mod den onde trafik med 
sevenbom:

die alten Hexen und Wettermacherinnen 
üben darmit vil Zauberey und abendtheur, 
verführen darmit die jungen huren / geben 
inen sevenbaumschüssling gepulvert / oder 
heissens darüber trincken / dadurch vil 
kinder verderbt werden. sind erger denn 
Herodes. Zum solchem Handel gehörete 
eine strenge einsehung der obrigkeit, die 
sollte den apoteckern verbieten / darmit 
sie den sevenbaum / und andere sorgliche 
spezereien losen leuten nicht so liederlich 
verkaufften.

misbruget omtales også af adamus loni-
cerus (1528–86) i Vollständiges Kräuterbuch 
(udg. 1703, 75): Es brauchen dieses Kraut die 
allzuverschämten und unzüchtigen Weiber die 
Empfängniss zu verhindern. Weil aber solcher 
Gebrauch gottloss ist / wollen wir ihn verschwei-
gen. sevenbom er efter hans mening et af de 
bedste og mest pålidelige emmenagoga.

Jacob Theod. tabernaemontanus skelner i 
neu und volkommen Kräuterbuch (basel 1588, 
1356) mellem to køn: Savina mas (sevenbaum-
männlein) og Savina femina (s.-Weiblein). Es 
sollen sich aber schwangere Frauen für diesem 
Kraut wol hüten / dann es der Frucht gar schäd-
lich ist.35 sevenbom nævnes her med 10 andre 
planter med tilskrevet emmenagogisk virk-
ning plus ammoniak i en god sirup til åbning 
af tilstoppet moder og genbringelse af ophørt 
månedsflod. blandingen har sikkert haft en 
drastisk effekt!

John Gerard’s Herball (1636, 1378) skriver 
bl.a. The leaves of Savine boyled in wine ... draw 
away the afterbirth, expell the dead childe, and 
kill the quicke.

linné’s Örtabok 1725 (ed. 1957, s. 119) om 
säfwenbom, Sabina arborea: Dena bruka dhe 
som willa blifwa lönda horor ... Synda icke ty 
Gud det ser.

det er vanskeligt at afgøre, hvornår seven-
bom nåede til danmark. men da planten 
jævnligt nævnes i middelalderen, tør man vel 
gå ud fra, at den allerede på et ret tidligt tids-
punkt blev dyrket i haverne. Harpestræng (d. 
1244) omtaler sevenbom, men der siges intet 
om forekomsten herhjemme; hvad han anfø-
rer om den svarer stort set til hans vigtigste 
kildeskrift De viribus herbarum af ”macer Flo-
ridus”. som sauina, sauinæ – altså uden danske 
navne – anbefaler han den med honning som 
sårlægende, i hvidvin som hudrensende, bun-
det på tindingerne for hovedpine; drukket ofte 
med vin eller lagt som et plaster på svangre 
kvinders mave draghær thæt ut forworthæt barn 
føthælsæ – bevirkes abort.36 i en Harpestræng-
version, udg. af p. Hauberg, nævnes sevenbom 
derimod kun i et gigtråd.37

Christiern pedersens En nøttelig Legebog 
faar Fattige och rige (malmø 1533) bringer en 
lang række midler til stimulering af menses, til 
at lette fødselen og uddrive efterbyrd eller dødt 
foster. men sevenbom nævnes ikke. Hans sid-
ste råd faar pine efter Fødzel anbefaler at drikke 
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et vanddekokt af enebærbark og -blade plus 
honning.

een skøn loestig ny vrtegaardt af den anden 
navnkundige malmøborger Henrik smid 
(1546ff.) kender ikke sevenbom, men smid 
interesserer sig i det hele også kun for urterne. 
Niels michelsen aalborg’s medicin Eller Læge-
Bog (1633–38) anbefaler pulveriserede laurbær 
og enebær i øl eller vin om Quindernes tid er 
forstoppet, mynte + enebærvand at drikke for 
at uddrive fosteret enten det er lefuendes eller 
dødt. til samme formål ordinerer han også 
sevenbom (med enebær og 6 andre vegetabi-
lia). men man sporer hos ham som de tre først-
nævnte urtebogforfattere en vis usikkerhed 
overfor sevenbom, hvad enten det nu skyldes 
hensynet til plantens farlige giftvirkninger, 
eller at denne vækst endnu var ret ukendt.

den sidste formodning synes dog gendre-
vet af simon paulli, der i sin Flora Danica (det 
er: Dansk Vrtebog 1648, s. 341, nr. 191. C-e) 
skriver: Sevenbom blifuer udi Hafverne megit 
dyrcket / fordi det (som sagt er) staar grønt baade 
Vinter oc Sommer / oc megit herligen zirer oc pry-
der Korterene.

den kongelige livlæge har ikke næret høje 
tanker om moralen bag datidens tykke klos-
termure. under omtalen af ruta graveolens 
– et gammelt antafrodisiakum, hvorom Har-
pestræng oplyser, at nydelsen formindsker 
lustæ til quinnæ og paulli, at den ædes af klos-
terbrødrene som ville lefue kyskelig oc høyeligen 
sig forplicte at holde reenlighed – tilføjer han: 
Huad Aarsagen der til er, kand jeg icke vide / vil 
oc intet tale derom: icke heller huor til de bruge 
Sevenbom ...

Videre hedder det:

udi lande / huor muncke oc Nunner hafue 
deris skiønne Klostere oc lyst-Hafver / skal 
mand vel neppelig finde en Vrte-Hafve / som 
denne sevenbom jo visseligen groer udi. 
men aarsagen / huorfore de den saa megit 
elske / oc flittligen dyrcke / der om veed jeg 

paa denne sted icke at tale. ellers saa pleyer 
den gemeene mand udi tydskland / om 
denne Vrt / oc møer (eller som hol de sig 
for at være møer / oc dog hafue mist deris 
mødom) som ere wkyske / oc med wtilbørlig 
Kierligheds brynde ere befengde / til deris 
største Vanære saaledis at skiempte:

de sigron [singrøn, Vinca] ock de 
sevenboom!
maken so veele Jungffren schoon.
det er paa danske sagt saaledis:
sevenbom end oc singrøn
giør saa mangen pige skiøn.

efter de mange diplomatiske omsvøb fortsæt-
ter paulli: men vi ville gaa dette forbi / oc ickun 
gifue os til at tale om træit udi sig selff ... oc det 
bruger mand alleroffist til at drifue tiderne / oc 
uddrifue det døde Foster ...

Frederik den Fjerdes livlæge Johannes de 
buchwald skriver i sin specimen medico-
practico-botanicum 1720, s. 242: inter emme-
nagoga haud sane ultimum merentur locum; 
menses etenum, lochia, fætum ac secundinas 
potenter, pellunt, tam in forma decocti qvam 
infusi exhibita.

Misbrug og for bu d

at lægfolk efterstræbte sevenbom til krimi-
nelle formål, fremgår allerede af de tyske 
urtebøger fra midten af 1500-tallet. og inte-
ressen for ”midlet” holdt sig lige til nutiden. 
Heinrich marzell, europas etnobotaniker par 
excellence, skriver 1935, at sevenbom stadig 
anvendes som abortivum:

det er også årsagen til, at dens indplantning 
i offentlige anlæg sine steder blev forbudt, 
eller at busken måtte fjernes. de botaniske 
havers gartnere véd at fortælle derom, og 
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jeg kender botaniske haver, hvor sevenbom 
måtte beskyttes mod publikum af et gitter. 
Ja, i bønderhaverne viser hækken ved det 
sted, hvor busken står, en fordægtig åbning.38

i münchens gamle botaniske have var seven-
bom udsat for talrige efterstræbelser, i Zürichs 
botaniske have blev eksemplaret hegnet 
forsvarligt ind, og i Thü ringen blev fjernel-
sen af alle sevenbom befalet ved lov.39 også 
andre tyske landsregeringer så sig tvunget til 
at fjerne den farlige busk fra offentlige anlæg. 
det gjaldt således nogle gamle eksemplarer i 
berlins tiergarten, som blev fældet, fordi gæs-
terne viste åbenlys interesse for dem.40

om eksemplaret i odense klosterhave oply-
ser en lokalkendt (1946), at det altid var stærkt 
forrevet. og ifølge en meddelelse til dansk 
Folkemindesamling 1917 skal der i den kgl. 
Veterinær- og landbohøjskoles have have stået 
en sevenbom, hvis forkrøblede vækst tydeligt 
viste, at der blev stjålet af grenene. på landbo-
højskolen hed det, at det var umuligt at bevare 
træet på friland, uden at det blev skamferet.41 
står oplysningen til troende, må det sidenhen 
være gået stærkt tilbage med interessen; det 
meget store eksemplar, som nu findes i land-
bohøjskolens have, er ganske uberørt. Heller 
ikke botanisk Haves sevenbom synes at blive 
antastet af publikum.42 men at der stadig går 
frasagn om denne vækst, viser flg. læserbrev i 
et af vore store ugeblade:43

i botanisk Have vokser der efter sigende et 
prydtræ, hvis blade skal være velegnede til 
at fremkalde abort. bortset fra, at det nu [?] 
med sine afribbede grene hverken er nogen 
pryd eller af nogen faktisk værdi for de unge 
studerende, så synes jeg, det er i højeste grad 
uforsvarligt at plante et sådant træ her midt 
i storbyen, som i forvejen rummer tilstræk-
keligt til at lede ubefæstede sjæle på afveje.

Thomas af brabrant (f. 1201) er den første, 
som advarer mod uforsigtig brug af sevenbom 

som mensesdrivende middel. men først flere 
århundreder senere synes anvendelsen at 
have taget et faretruende omfang. Theodor 
Zwinger, en kendt og søgt læge i basel, pro-
fessor i græsk og moral, senere også i medicin, 
oplyser i sit værk Von den Baum- und Staud-
Gewachsen (1744, s. 97), at træet er en yndet 
prydvækst, men bruges af ”Weibern” som 
abortivum, hvorfor øvrigheden skulle forbyde 
dyrkningen. mod slutningen af 1700-tallet 
førte hyppige misbrug i provinsen Franken til 
offentlige advarsler mod det farlige træ, i andre 
egne (f.eks. Østrig) til totalt og strengt forbud 
mod dyrkning og salg.44 alligevel sås det ofte 
i haverne – som ”sirtræ” og under foregivende 
af, at man kun brugte det som husråd mod 
forskellige hudlidelser og husdyrsygdomme, 
hvilket langtfra altid var tilfældet.45 Kunne 
”midlet” ikke skaffes fra en have eller et offent-
ligt anlæg, prøvede man gerne på apoteket, 
idet man hævdede, at drogen skulle bruges 
mod utøj hos kvæget.46

af den berømte og berygtede marquis de 
sade’s skrifter fremgår det, at brugen af anti-
konceptionelle og fosterfordrivende midler må 
have været flittigt brugt i det 18. århundrede. 
sevenbom nævner de sade som et fortræffeligt 
abortivum i Histoire de Juliette 1795 (iii, 204).

lægen Chaumeton skrev i begyndelsen af 
1800-tallet:47

som værdige arvtagere af tidligere århund-
reders medicinske fejltagelser har ”gute 
Frauen” bildt sig selv ind, at det er nok at 
lægge nogle af bladene i unge pigers sko for 
at fremkalde deres menstruation. Heldigvis 
indebærer en så forkert praksis ingen fare; 
himlen give, at det samme var tilfældet hos 
en mængde frække jordemødre og dristige 
kvaksalvere, hvis samvittighed ikke afholder 
dem fra at anvende denne pirrende plante ud 
fra de mest letfærdige bevæggrunde og ofte 
til stor skade for deres begærs og uvidenheds 
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ulykkelige ofre. sevenbom kan faktisk ikke 
blot fremkalde betændelse og frygtelige 
uterusblødninger, men er også i stand til at 
bevirke føtus’ uddriven under omstændig-
heder, der bringer moderens liv i den største 
fare.

dr. Jul. Wilde oplyser fra pfalz 1923,48 at 
dekokter af unge skud blandet med saften af 
taks endnu ofte anvendes som abortivum. Auf 
Grund eines bezirksärzlichen Gutachtens mus-
sten in einem Amtsbezirke sämtliche Pflanzen 
dieser Art aus den Anlagen entfernt werden. 
selv sørgede forfatteren for, at nogle eksempla-
rer blev fjernet fra to let tilgængelige steder i 
Neustadt.49

og for at gå helt frem til nutiden: den 
svenske medicinalhistoriker Nils Hewe skri-
ver 1949, at sevenbom dér som i Frankrig og 
tyskland findes i de offentlige parker, men at 
man i begge sidstnævnte lande er begyndt at 
udrydde den – och med all rätt, ty denne gift-
buske har inte existensberättigande.50

adskillige landsmænd, som jeg talte med 
om denne plante, var af den opfattelse, at seven-
bom ikke måtte dyrkes i haverne. Noget for-
bud har dog aldrig været nedlagt herhjemme, 
og Juniperus Sabina sælges som nævnt frit 
fra planteskolerne. men i og for sig kunne et 
forbud her være lige så berettiget som tilfæl-
det er med berberis vulgaris (lov af 27. marts 
1903). sevenbom og beslægtede arter er nemlig 
mellemvært for pæretræets frygtede gitter-
rust (Gymnosporangium sabinæ) – forholdet 
blev opdaget 1864–65 af den danske natur-
forsker a. s. Ørsted.51 almuen havde længe 
forinden sagt, at pæretræet ikke kunne lide 
sevenbom og gik ud, når man anbragte det i 
nærheden.52 muligvis har iagttagelsen, at den 
blotte tilstedeværelse af en sevenbom kunne 
forhindre frugtdannelsen også på et træ, yder-
ligere befæstet plantens ry som abortivum.53 e. 
blackwell bemærker i collectio stirpium (1757, 
s. 214): man ser den i haver hos os i England, 

hvor den sjældent sætter frugt, hvorfor nogle reg-
ner den for ufrugtbar. i lothringen hedder det, 
at hvor man planter sevenbom i haven, dør 
snart et stykke kvæg.54

Nav ne

at sevenbom har været et af de hyppigst (mis)
brugte abortivmidler i europa, viser dens 
mange tildels meget gamle tilnavne og eufe-
mismer. Nogle har dog sikkert kun haft lokal 
udbredelse og enkelte er ”bognavne”:

Pigernes træ (sydsjælland)55

nonnetræ (Nordsjælland 1943)56

ty.57 kindermord (1673ff.)
kinderdoad
kinderschderbe
mägdebaum (1714ff.)
verbodden bom (siebenbürgen 1848)
jungfernpalme (1770)
jungfern-rosmarin (bayern 1714ff. – iro-

nisk: bruger pigen denne vækst, kan hun som 
”jomfru” stå brud smykket med rosmarin)

abtreibbaum
sündenbaum
glückskraut
lebensbaum
segenbaum ’velsignelsestræ’ (bayern; Kärn-

ten i Østrig – grene af busken vies i kirkerne 
palmesøndag, men dyrkes reelt til fosterfor-
drivelse; navnet har altså en dobbelt betyd-
ning for de indviede!)

zepperbom – til verzeppern ’splitte, abor-
tere’ (Nösnerland [ty. sprogø i ungarn, nu 
rumænsk transsylvania]) holl. 58hoereboom 

eng.59 cover-shame
bastard-killer
fr.60 plante damnée
ital.61 cipresso di maghe
pianta dannata ’forbandet plante’ 

(bologna)
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czek.62 jalowecz – om enebær, måske til 
jalovy ’ufrugtbar’

pers.63 dîwdâr ’djævelens træ’

I l l eg a l  a n v endel se 
i  Da n m a r k

så vidt det kan skønnes, blev dette abortiv-
middel hos os næsten udelukkende brugt af 
ugifte kvinder. om en gift kone på Fyn, som 
fødte i dølgsmål efter at have indtaget denne 
droge, sagde folk:

det grueligste jeg véd om sådant noget var 
dog i en have – jeg vil ikke engang sige, enten 
det var hist eller her. men om en gift kone 
var det: sålænge hun levede, sagde folk, at 
hun fødte i dølgsmål. den stakkel, hun har 
sagtens ikke troet, at Vorherre aldrig skaber 
munde uden brød. dengang hun døde og 
blev begravet, stod hun hver nat nede i haven 
ved sibbenbomtræet, jamrede sig og sagde: 
o, sibbenbomtræ! o, sibbenbomtræ! du 
forrådte mig med syv sønner!64

sevenboms abortive virkning nævnes som 
velkendt i alle landsdele – således fra sønder-
jylland,65 Nordsjælland,66 Jylland,67 Holbæk 
amt68 (se endv. nedenfor). men planten synes 
langtfra at have været almindelig i haverne 
og blev betragtet med både nysgerrighed og 
afsky.

en te af bladene blev regnet for et ufejlbar-
ligt middel. den skulle trække natten over og 
om morgenen drikkes på fastende hjerte. en 
”klog” kone i Kliplev brugte det hemmelige 
middel i perioden 1850–60,69 og den kloge 
Kjæn Krathus i tvis hjalp unge piger med bl.a. 
en medicin brygget på barken af et træ, der 
groede på Holstebro kirkegård. i en vise, som 
lærer Hansen-siir 1899 skrev til dr. dethlefsen 
i Holstebro, hedder det derom:

og Kræn Krathus hjælper årlig
syge folk i hobetal,
pigebørn når de blier dårlig,
– hvad ret ofte hændes skal –
tyer til hende, i en fart
hun fordriver ondet snart.

det endte dog med, at hendes trafik blev opda-
get, og 1891 idømtes hun – 69 år gammel – til 
18 måneders forbedringshus i kvindefængslet 
på Christianshavn. det farlige træ blev fældet 
og tilintetgjort, mens hun var fraværende.70

den kloge mand Jens damgård i estvad, 
Ringkøbing amt, som døde omkring sidste 
århundredskifte, havde midt i sin have med 
lægeplanter en fordrivendes urt. Han brugte 
den dog aldrig, men fortalte, at den forhen blev 
dyrket af munke og nonner.71 det kan næppe 
have været andet end en sevenbom. om endnu 
en klog mand – i Revninge på Nordøstfyn – 
berettes, at han i haven havde en sevenbom, og

tit kom der folk til ham og ville have af dette 
træ til ondt brug, men de kunne byde ham, 
hvad de ville derfor, de fik intet. en nat lis-
tede en pige sig ind i haven for således at få 
noget af træet. men da hun ville gå tilbage, 
kunne hun ikke komme af stedet og måtte 
blive stående til om morgenen, da den kloge 
mand kom og løste hende.72

i en variant af sagntypen ”Forskrivning til 
fanden, som narres med stedsegrønt træ” 
hedder det om herremanden til Juulskov ved 
Nyborg: Han havde mange friller, og for at de 
ikke skulle få børn, akkorderede han med fan-
den, at denne skulle skaffe ham og plante et 
sevenbomtræ i gårdens have; men så snart det 
visnede, måtte fanden hente hans sjæl. Herre-
manden gjorde derfor alt for at holde liv i træet. 
da Juulskov engang brændte, og træet nær var 
gået tabt, brød man en del af hovedbygningen 
ned for at redde det. i et par andre versioner 
nævnes et takstræ og intet om frillerne.73
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en mand fortæller fra beldringe sogn i 
præstø amt, hvor han fødtes 1857: Ved skoven 
ligger Bellevuegården, og i dens have var der et 
træ, kaldet ’Pigernes træ’. Hvad pigerne skulle 
med det træ, véd jeg ikke, men ved hjælp af det 
kunne de blive hjulpet, så de kunne bruge kar-
lene så meget de ville uden at få børn.74

letfærdige kvinder tyggede blade af seven-
bom og frø af ”vikketræ” (guldregn) for at 
sikre sig mod undfangelse, hedder det i en 
optegnelse fra sydfyn.75

på Ørslevkloster kirkegård øst for skive 
groede forhen et træ, kaldet elverbom, om hvis 
blade man fortalte, at de – tilberedt på rette 
måde – kunne fordrive fostre, og at munkene 
førte det her til landet til brug for nonnerne. 
det lokale rim om træet:

du kære elverbom,
du gør den værste hore from76

er en variant af det rim, som allerede si mon 
paulli nævner,77 og er noteret over det meste af 
danmark:

sevenbom og singrøn [Vinca]
gør mange piger skøn. (moth ca. 1700).

dyvelsdræk [Ferula asa-foetida] og 
sevenbom
gør så mangen hore from (Nordsjælland.78

sevenbom 
gør mangen pige horefrom (Falster).79

sølverglød og sevenbom,
det gør mangen pige from (slesvig).80

Kvægsølv og sivenbom,
det gør mangen hore from (midtsjælland).81

ærenpris [Veronica] og sevenbom,
de gør mangen jomfru tom (v. silkeborg).82

Kviksølv og sevenbom

gør mangen (gammel) hore (el. jomfru) from 
(Jylland).83

sevenbom
gi’r slatten vom (lolland, fra nutiden?).84

sevenbom omtales også i flere af de ”kloge” 
folks håndskrevne lægebøger og cyprianus’er – 
undertiden (af forsigtighedshensyn?) dog kun 
i emmenagoga.

om du vil have din vilje med kvindfolk, og 
de ikke skulle få børn, tag sevenbom og kog det i 
øl og giv hende at drikke, da får hun ikke børn. 
(36. kap. af Rasmus Rask’s faders cyprianus, 
dateret brændekilde på Fyn 1761).85

mod månedstidens forstoppelse anbe-
faler Kjeld bjergs lægebog (lemvig-egnen) 
myrrha-, rav- og safranessens plus sevenbo-
molie.86 samme råd nedskrev Niels p. Husted 
i brejning ved Ringkøbing – med tilføjelsen: 
Er anvendelig i besværlighed af vandfarvede 
tider [leukorroe?].87 For barnsnød applike-
rer han sevenbomolie og fem andre ingre-
dienser.88 peder Hansen i Kolding anbefaler 
sevenbom blandet med kamilleblomster, 
hvidkløver, skovmærker (bukar), følfod og 
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bukkeblade (menyanthes) i en the til at drive 
kvindens tid.89

omtalen af sevenbom i ”den kloge 
søren” Christensens Homøopathisk raadgiver 
(Nyborg u.å., s. 125) leverer et godt bevis på 
sådanne trykte ”lægebøgers” mangelfulde og 
vildledende oplysninger:

sabina juniperus (sevenbom), en plante 
fra antillerne til mexico [!] ... Kun frøene 
anvendes til den homøopathiske medicin. 
Hovedvirkninger: præservativ imod [!] 
abortus, navnlig i svangerskabets 3. måned. 
de månedlige regler for tidligt og for stærkt 
[!]. blodstyrtning efter nedkomsten. Frem-
hjælper fødselen og driver efterbyrden.

andetsteds (s. 76) tilføjes: Bliver blødningen 
(efter fødselen) meget stærk, og det truer med for-
blødning, tages sabina.

at den kloge søren også anbefaler sine 
lægebogskunder ukontrolleret brug af Aconi-
tum, Belladonna, Bryonia o.a. meget giftige 
droger, kan herefter ikke undre.

om sevenboms evt. anvendelse som illegalt 
abortivum efter år 1900 kan der naturligvis 
ikke siges noget sikkert. en gennemgang af 
index medicus Danicus og oscar preisler’s Bib-
liotheca medica Danica gav ingen omtale heraf. 
bibliotekar ved universitetsbibliotekets 2. afd. 
s. aksel uhrenholt har rådspurgt en af sine 
kolleger, der er læge, og han anser det for ude-
lukket, at en sådan anvendelse har fundet sted i 
vort århundrede (brev 21. marts 1958).

Når der ses bort fra den medicinske og fol-
kloristiske litteratur, har vor plante kun meget 
få gange været omtalt af danske forfattere.

Jul. Clausen giver i sin bog Den danske tar-
tuffe (Kbh. 1916) en tragikomisk skildring af et 
ægteskabsbrud på Fyn 1773 og dets dramatiske 
følger. professor, dr. theol. Jac. Chr. pingel, 
sognepræst ved st. Knuds menighed i odense, 
forfører og gør stiftsprokurator C. G. schiødt’s 
hustru frugtsommelig. i sin svare pine prøver 
pingel med allehånde midler at afvende den 

uundgåelige skandale. som abortivmidler 
anbefaler han hende at indtage rosmarinolie, 
en the på kamilleblomster, karse samt seven-
bom, hvoraf han sender hende nogle kviste 
indpakket i et stykke papir. på en flugtagtig 
rejse til København afleverer pingel en anden 
pakke med sevenbom til kusken Hans og 
beder ham skaffe det af vejen. – siden, da skils-
misseforhørerne lagde alt for dagen, hævdede 
pingel, at når han gav fru schiødt medikamen-
terne, var det kun for at stimulere hendes men-
ses, der ofte udeblev 6–8 uger. en omstændelig 
afhøring af flere gartnere med hensyn til, om 
der fandtes sevenbom i schiødt’s have, gav 
intet resultat. tilsyneladende fulgte pingels 
elskerinde ingen af rådene.

Karl Gjellerup er vistnok den eneste danske 
forfatter, der har benyttet sevenbom-motivet 
i dramatisk digtning. det sker i sørgespillet 
Herman Vandel (1891, s. 36ff.) i en scene af før-
ste handlings 6. optrin. en ung pige skærer sig 
hemmeligt (men beluret af rektordatteren lou-
ise og broderen emil) en kvist af sevenbom-
træet i rektorboligens have. det resulterer i en 
samtale:

louise: sevenbom? hvad er det?

emil: Hvad for Noget? du kjender ikke det 
mærkeligste træ i vor Have, der er ligervis 
som Kundskabens træ i eden?

louise: Nei, det må du fortælle mig om.

emil: o, eva-datter! sandelig siger jeg dig, 
du lever endnu i Havens uskyldighedsstand 
... til bevis for min agtelse vil jeg fortælle 
dig om dette mærkelige træ eller busk, det 
eneste i sin art i miles omkreds.

Nu beretter emil sagligt, at en the af bar-
ken bruges af unge piger, som egentlig ikke 
længer er unge piger, men gerne vil blive ved at 
være det – og tilføjer en historie om en kone, 
der lod djævelen give sig en sevenbomdrik for 
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at afbryde svangerskab. det gik godt mange 
gange, men tilsidst blev hun brændt som heks 
på galgebakken.

louise viser påfaldende stor interesse for 
broderens oplysninger om busken. i sørgespil-
lets 9. optrin fanges hun på fersk gerning ... i 
hånden holder hun en afskåret sevenbomkvist!

A ndr e  l a nde

i Norge har sevenbom næppe været kendt 
og brugt de sidste halvandet hundrede år. 
Registeret til norsk Folkeminnelags skrifter nr. 
1–49 (1920–42) viser, at planten ikke nævnes 
af nogen forfatter. i Reichborn-Kjennerud’s 
5-bd. værk Vår gamle trolldomsmedisin (1928–
47) omtales den kun i en note, der opremser 
vegetabilske ekbolika. men sevenbom næv-
nes i et par ældre magiske recepter90 – den ene 
stammer fra ca. 1790 og den anden fra ca. 1815:

en skjøn Kunst for Kvindfolk, som ere med 
børn og ikke ere 12 à 16 uger borte med det: 
tag teglstensolje [oleum benedictum] for 2 
skilling og sevenbomolje for 2 skilling og 
deriblandt Kornet sevenbombark. Kog det i 
Vand, Øl eller melk og drik eller søb noget af 
det; så fordrives det strax.

at en pige ei skal blive med barn: tag seven-
bom og savegryn og lad hende bære på sig 
Nat og dag; så er hun fri.

det side 111 nævnte rim kendes også fra Norge: 
Sevenbom / har gjort så mangen pike (el. jomfru) 
from.91

i sverige indtages sävenbom ved fødsler.92

i det nordlige tyskland ses sevenbom kun 
sjældent i haverne, men des mere almindelig 
er busken i sydtyskland. Kvinder i bayern har 
drukket en the af sevenboms grenspidser og 
bærkogler for rettidigt at provokere menses.93 

i de bayersk-frankiske bønderhaver kunne 
dr. F. Freiherr von oefele 1898 konstatere, at 
alle eksemplarer var plantet af et kvindeligt 
familiemedlem,94 hvilket røber et alminde-
ligt kendskab til sevenboms anvendelse og 
virkning. anderledes i Niederbayern. Her 
fandtes planten ganske vist også i næsten alle 
haver, men man kendte tilsyneladende ikke 
dens gynækologiske brug; den var her kun et 
apotropæum.

i Østrig er benyttet mange forskellige abor-
tivmidler, men oftest sevenbom.95 om forhol-
dene i steiermark skriver Viktor Fossel 1886, at 
kvinderne navnlig anvender dekokter af ros-
marin, meldrøje (Secale cornutum) og seven-
bom. Jordemødre med og uden diplom skal i de 
enkelte egne for penge og gode ord love dem hjælp 
og tavshed, som har noget at skjule for verden.96

lewin mener, at sevenbom blev dyrket og 
anvendt som abortivum i england allerede før 
normannernes invasion.97 en ballade fra mid-
ten af 1500-tallet viser, at planten dengang blev 
brugt til kriminelle formål – det hedder om 
den unge mary Hamilton:98

she is gane to the garden gay,
to pu’ of the savin tree;
but for a’ that she could say or not,
the babie it would not die.

Verset minder om den dulgte advarsel i en tysk 
folkevise;99

ein mädchen wollt’ zum tanze gehn,
sie war so schön gezieret.
Was traf sie an dem Wege stehn?
ein sadenbaum so grüne.

i den satiriske dramatiker Ths. middleton’s 
komedie A game of chess 1624 hedder det i før-
ste scene af 1. akt (ed. dyce iV, 321):

... and when i look,
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to gather fruit, find nothing but the 
savin-tree,
too frequent in nun’s orchards, and there 
planted
by all conjectures, to destroy fruit rather.

Fra england nævnes som abortivum – foruden 
sevenbom – også de beslægtede planter taks og 
enebær.100

den ukrainske landbefolkning i buco-
vina og det østlige Galicien kender og 
anvender mange vegetabilske ekbolika, 
men ikke sevenbom, som kun findes ind-
plantet i nogle få herregårdshaver (1861).101 
Kalmuk-kvinderne i mongoliet bruger et 
sevenbom-dekokt for at undgå konception 
subs. provokere abort. og kendskabet til 

plantens gynækologiske effekt er noteret fra 
de forskelligste egne af Rusland.102

iøvrigt haves underretning om sevenbom 
som abortivum fra Frankrig,103 Holland,104 
Flandern,105 letland,106 Grækenland,107 Jugo-
slavien,108 tyrkiet,109 algier,110 tunis,111 abes-
sinien112 (ved og harpiks), usa (Juniperus 
sabina og J. virginiana).113

omkring 1800 havde man i en tysk landsby 
længe næret mistanke til en ung pige, som trods 
en meget udsvævende levevis ikke blev gravid. 
det skete først, da man havde fældet og fjernet 
et sevenbomtræ i haven. en retslig efterforsk-
ning viste, at pigen før og under menstruationen 
altid drak et dekokt på træets blade, og at hun 
efter træets forsvinden endnu nogen tid forhin-
drede konception ved hjælp af et forråd af kviste. 
Hendes sundhed og potens led ingen skade. da 
hun ophørte med at tage drogen blev hun straks 
befrugtet af den samme mand, som hun hidtil 
havde haft samleje med.114

Fra provinsen Hannover meldes 1930, at 
”baum des lebens” nydes rå, kogt eller som 
the de første seks måneder af svangerskabet for 
at uddrive fosteret, og at graviditet blokeres, 
når theen drikkes efter hver menses.115

Be sl ægt ede pl a n t er 
som a bort i v u m

Hvor sevenbom ikke findes, eller som surro-
gat (ligheden!), har man hjulpet sig med andre 
nærtbeslægtede nåletræer, hvis giftstoffer synes 
at have en tilsvarende indvirkning på blodrige 
væv og specielt livmodermuskulaturen.

allerede plinius anbefaler enebær til 
gynækologisk brug.116 Grønne enebær plus 
kommen m.m. driver efterbyrden, står der i 
et dansk husråd.117 Som barn hørte jeg fortalt, 
at enebærolie brugtes til fosterfordrivelse (Nord-
jylland).118 pastor lucas Jakobsøn debes giver 

Sävenbom (Juniperus sabina), ur F.B. Vietz, 
icones plantarum medico-oeconomico-

technologicarum, 1804. 
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1670 fra Færøerne en mærkelig beretning om 
enebærtræ, spåner heraf kastes i havet for 
skræmme hvaler; han prøver at forklare det 
derhen, at ligesom enebærolie kan uddrive fos-
teret, ja det døde foster ud af moders liv, såle-
des må det træ, hvoraf olien tilberedes, også 
kunne fordrive hvalen.119 Fra england oplyses 
om enebær, at the berries were swallowed to pro-
duce abortion; and also in childbirth.120 der kan 
iøvrigt henvises til l. lewin, Die Fruchtabtrei-
bung (31922), s. 202f., 223, 226, 376.

eskimokvinder på Grønland drikker rige-
lige mængder the af Juniperus nana for at pro-
vokere abort.121

erhvervsmæssige kvaksalvere blandt ame-
rikas hvide befolkning skal navnlig have brugt 
en droge af Juniperus virginiana,122 et i Nord-
amerika hjemmehørende, indtil 30 m højt træ, 
hvis udseende minder om sevenboms. i bay-
ern og Østrig blandes sevenbom med kviste 
af Thuja occidentalis, cypressus sempervirens, 
taxus baccata og Juniperus virginiana.123

Flere nordamerikanske indianerstammer 
(således tewa, Zuñi og pueblos) anvender Juni-
perus monosperma; kvinderne drikker et dekokt 
før fødselen for at vække og stimulere livmo-
derens muskelbevægelser. men midlet skal ind-
tages umiddelbart før nedkomsten, eller bliver 
barnet mørkhudet! som mest effektiv regnes 
en Juniperuskvist med påsiddende mistelten. 
efter fødselen bader moderen kønsdelene i 
det dampende dekokt samt drikker det i små 
kvanta for at fremskynde placentas afgang.124

endelig fortæller Vance Randolph 1947 
om det meget overtroiske ozark-folk i mis-
souri og arkansas (med en avisnotits 1941 som 
kilde), at no woman ever drank cedarberry [her 
Juniperus virginiana] tea without being ”talked 
about”. men might take it for chills [forkølelse], 
but never women!125

V et er in ær m edic in

sabina skal allerede i det 11. århundrede være 
blevet brugt af engelske dyrlæger.126 og vete-
rinærmedicinen anvender endnu drogen i 
afkog, salver eller blandet med forskellige 
pulvere som uterusmiddel. den spiller som 
meget effektiv komponent i en abortivdrik, 
der starter efterbyrdens afgang, en vigtig rolle. 
Veterinærfarmakopéen 1908, der var autori-
seret indtil 1933, anfører et pulvis contra reten-
tionem secundinarum med sevenbom som den 
virksomme bestanddel.127

overdyrlæge Kr. boers nævner sevenbom 
i en lang række danske veterinære husråd. 
blandet med bukkeblad, meldrøje, ingefær, 
hvidløg m.fl. kom sevenbom i køer, der ikke 
kunne kælve eller for at drive efterbyrden.128 
også i sydtyskland og Østrig fik koen straks 
efter kælvningen et dekokt på sevenbom eller 
en kvist af busken indgivet dass sie gesund 
bleibt og efterbyrden hurtigere og lettere 
kvitteres.129 Herhjemme (Nyborgegnen) blev 
sevenbom, plukket på en kirkegård, tørret og 
som et pulver presset i køer, der ikke ville blive 
brunstige.130 et dekokt med egebark anvendes 
stadig mod ”hvid flod” (leukorroe) hos køer,131 
et afkog mod orm hos heste.132 en Heste-
lægebog (Kbh. 1703, s. 13) bringer dette råd: 
Er Hestens Gemæch [præputium] hoven, efter at 
han er gildet, da tag Segelbom, syd [kog] det og 
lad den Dunst 3 Gange i en Dag opfare lige på 
hans Gemæch.133

– – –
både kulturhistorisk, medicinsk, sociolo-

gisk og statsretsligt har studiet af de legale og 
illegale abortivmidler en betydelig interesse. 
en sådan undersøgelse viser, at de ikke – som 
ofte hævdet – kan tages som et afgørende bevis 
for social degeneration og mangelfuld moral. 
Fosterfordrivelsen har været praktiseret fra de 
ældste tider, og såvel blandt de mest primitive 
som højt civiliserede folkeslag har man kendt 
og brugt mangfoldige abortivmidler.
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at de ukontrollerede, egenmægtige og 
tit livsfarlige indgreb i naturens orden måtte 
fordømmes, er kun langsomt blevet klart. 
det er først på et ret sent kulturhistorisk tids-
punkt, at denne praksis imødegås af en reli-
giøs og politisk lovgivning. de jævnligt afslø-
rede kvaksalvere vidner om, at der trods alle 
forbud og trusler om straf endnu langtfra er 
sat en stopper for illegale svangerskabsafbry-
delser. og det er sikkert et stort spørgsmål, om 
det nogen sinde vil lykkes.

For kort el ser

dFs = dansk Folkemindesamling (kapsel- og 
topografi-nr.).
Hovorka-Kronfeld = Hovorka, o. von & 
Kronfeld, a., 1908–09, Vergleichende Volksme-
dizin i–ii, stuttgart.
lehmann = lehmann, Heinrich, 1935, Beiträge 
zur Geschichte von Sambucus nigra, Juniperus 
communis und Juniperus Sabina, Zofingen.
lewin = lewin, l., 31922, Die Fruchtabtreibung 
durch Gifte und andre mittel, berlin.
ploss = ploss, H., 71902, Das Weib in der natur- 
und Völkerkunde, leipzig.
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