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G ÆR SOM L ÆGE MIDDEL 

Gær. Anvendelsen af gær som forebyg-
gende og helbredende remedium går 

årtusinder tilbage. Ægypterne var allerede 
1300 år f.Kr. i stand til at fremstille næsten ren 
gær og kendte dens medicinske egenskaber. 
Man gik formentlig ud fra den følgeslutning, 
at et ”stof” som kan sætte en proces igang 
(gæring, dejens hævning) måtte have stærke 
lægende kræfter.

I det oldægyptiske Papyrus Ebers, der giver 
talrige oplysninger om datidens medicin og 
terapi, indgår opslemmet gær i omslag for 
”brændende fornemmelser” i underlivet; gær-
vand er bestanddel af to diæter mod forkølelse, 
gær indgår i en salve på blodbylder og til blød-
gøring af stive led samt i et middel for hævede 
kirtler.1

Babyloniske læger behandlede hudtuber-
kulose og lepra med ”bundfaldet” i en speciel 
slags øl (man havde over tyve øl-sorter).2 Den 
berømte jødiske læge rabbi Chanina benyt-
tede vin- og eddikegær, der også fandt medi-
cinsk anvendelse i det antike Rom.

Gær-terapien nævnes ikke i middelalderens 
skrifter og 1400–1600-tallets urtebøger , men 
i århundreder har folkemedicinen anvendt 
gær mod bl.a. tuberkulose, diabetes, mave-
tarmkatarr og hudlidelser. Ølgær var i Bayern 
et kendt middel mod skørbug,3 i Finland mod 
bændelorm.4 Man lagde i Mellemeuropa en 
dej af ølgær og reven peberrod eller rugmel på 

fodsåler og håndflader mod lungebetændelse, 
feber, forkølelse, hovedpine m.m.5 I Estland 
skulle børn straks efter fødslen indgnides med 
en dej af gær og mel, svøbes i fugtige klude og 
bringes til at svede i en varm badstue.6

En salve af gær og pulveriseret trækul gni-
des i Indiana (USA) på diegivende kvinders 
ømme bryster.7 Veterinært har gær været et 
ofte benyttet brunstmiddel i Danmark og 
Norge.8 Ville en ko ikke blive brunstig, kunne 
den ikke kælve eller udstøde efterbyrden, gav 
man den gær, evt. rørt op i øl. Gær hørte til 
lægemidlerne for hestens snive og blev lagt på 
et betændt yver.9

Kropsfunktionernes normale forløb er 
betinget ikke alene af en tilstrækkelig mængde 
tilført potentiel energi, men i lige så høj grad 
af de essentielle (livsnødvendige) nærings-
stoffer i et optimalt indbyrdes forhold, d.v.s. 
bestemte kvanta kulhydrater, fedtstoffer og 
proteiner med fuldgyldig repræsentation af 
de essentielle aminosyrer, vitaminer og mine-
raler. Praktiske erfaringer, dyreforsøg og den 
patologiske forskning har vist, at manglen på 
blot én af disse substanser indvirker på helbred 
og velbefindende og ofte resulterer i typiske 
mangelsygdomme.

Protein udgør næsten halvdelen af gærens 
tørsubstans og 25 pct. er kulhydrater (nav-
nlig glykogen). Alene mængdemæssigt er 
gær således en vigtig ernæringsfaktor. Som 
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englænderne siger: Mennesket holder sig 
længere sund på et pund gærekstrakt end på et 
pund af nogen som helst anden føde.10

Den for gærens profylaktiske og kliniske 
anvendelse vigtigste stofgruppe er B-vitamin 
komplekset, som er til stede i høj koncentra-
tion og gunstig kombination. B-vitaminerne 
har livsvigtige funktioner i kroppens opret-
holdelse af det intermediære stofskifte, og 
gær er det eneste naturprodukt, som tilfører 
organismen den nødvendige portion af hele 
B-komplekset.

Mangel på vitaminet Bl kan forårsage appe-
titløshed, visse former for nervebetændelse, 
mavesår, sår på tolvfingertarmen, forstyrrelse 
i mave-tarmkanalens vegetative system og 
vandstofskiftet, nedsat hjerte- og kredsløbs-
funktion samt mindskelse af resistensen imod 
infektioner.

Vitaminet B2 (riboflavin) er vækststimu-
lerende og har i forbindelse med ribose og 
fosforsyre katalytiske funktioner i energistof-
skiftet. Mangelsymptomer: hudsprækker, 
læbesår, mundkatarr og en højrød papilleløs 
tunge, eksem på kinderne og stridt hår med 
tendens til at falde af.

Gær indeholder blodfaktoren B12, hvis 
virksomme princip er sporelementet kobolt, 
og mere glutathion end noget andet nærings- 
og nydelsesmiddel. Glutathion uskade-
liggør giftstoffer i cellerne og spiller en rolle 
i mange enzymatiske stofomsætninger. 
Gærens egne enzymer kan desuden på gun-
stig måde understøtte og supplere kroppens 
fordøjelsesfermenter.

Den britiske læge Plimmer mener, at 90 
pct. af alle mave-tarm sygdomme skyldes 
mangel på vitamin B1.

11 Vor dagligkost inde-
holder ofte utilstrækkelige mængder af dette 
så vigtige vitamin. Som kosttilskud er gæren 
særlig påkrævet når kornprodukter udgør en 
væsentlig bestanddel af ernæringen, idet disse 
hyppigt indeholder for lidt B-vitaminer og 
den essentielle aminosyre lysin. Med sit høje 
lysin-indhold er gær det ideale tilskud til en 
overvejende vegetarisk kost. Rosenberg og 
Rohdenburg konstaterede, at brødproteinets 
biologiske værdi kan fordobles med et øget 
lysinindhold.12 Mange forskere tilråder at 
kombinere hvedens protein med gær.13

B1 har en særdeles gunstig virkning på 
udskillelsen af urinsyre. Hvor stofskiftefor-
styrrelsen skyldes et overkonsum kulhydrater 
kan ølgær genoprette balancen. I forbindelse 
med C-vitaminrige frugter er gær særlig vele-
gnet som kosttilskud i vintermånederne og 
mod forårstræthed.

Andre karakteristiske symptomer på B-vita-
minmangel er øjensygdomme og ændringer i 
kønskirtlernes funktion, bl.a. begynder men-
struationen på et unormalt sent tidspunkt. 
Som kosttilskud kan ølgær overraskende hur-
tigt helbrede sådanne forstyrrelser.14

Generelt er gærpræparater andre enkelte og 
sammensatte vitaminpræparater klart over-
legne.15 Gærekstrakt har en signifikant appe-
titvækkende virkning, det fremmer i høj grad 
mavens sekretion af pepsinsaltsyre og er således 
et sikkert virkende middel mod appetitløshed 
og mangelfuld afsondring af fordøjelsesvædske, 

Gær eller jäst som vi är vana att se den. Foto: 
Håkan Tunón.
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mod akutte og kroniske mavelidelser.16 Faust-
Newton anslår, at gærens B-vitaminer øger 
mavesekretionen med over 30 pct.17 Süttinger 
kunne allerede efter ti-tolv døgns behandling 
med gær notere en tydelig bedring hos patien-
ter med kronisk og akut gæringsdyspepsi.18 
Sydtysk veterinær folkemedicin giver dyr med 
svigtende ædelyst dagligt en håndfuld gær.19

Ved leddegigt og reumatisme svigter appe-
titten ofte som følge af træg fordøjelse. Risi-
koen for, at patienten ikke får dækket mind-
stebehovet for B-vitamin, kan imødegås med 
gærekstrakter. Mod appetitløshed virker ølgær 
mere effektivt end bagegær.20 Den hyppighed 
hvormed mave-tarm forstyrrelser optræder hos 
leddegigt-patienter, viser B-vitaminernes store 
terapeutiske betydning, man har med over-
ordentlig tilfredsstillende resultater behand-
let dem med ølgærekstrakt.21 Gærpræparater 
regulerer fordøjelseskirtlernes sekretion og 
tarmmuskulaturens peristaltiske bevægelser 
samt øger mavesafternes modstandskraft over 
for infektion.22

Kun ølgær egner sig til præventiv medicin 
og i terapien. Frisk gær griber ind i tarmflo-
raens normale udvikling og kan give diarré 
eller forstoppelse, dens indholdsstoffer resor-
beres meget dårligt så man endog risikerer at 
få B1-mangelsygdomme, medens organismen i 
høj grad resorberer og udnytter tørgærens stof-
fer uden negative bivirkninger.

Ølgær er et udmærket naturligt afførings-
middel23 og har som sådant længe været benyt-
tet i skandinavisk naturmedicin mod langva-
rig forstoppelse,24 i lettisk folkemedicin mod 
diarré.25 Tørgær er særlig velegnet til spæd-
børn; Reyher kunne hermed standse diarréen 
næsten øjeblikkeligt, og børnene blev meget 
hurtigt helbredt.26 

Man har længe vidst, at ølgær mindsker 
diabetikeres glykosuri (udskillelse af drue-
sukker), og mange forskere fastslog, at den 
sænker hyperglæmien (blodets sukkerind-
hold).27 Bickel og Collazo fandt i gærekstrakt 

et stof, der får sukkerprocenten til at falde og 
stærkt reducerer leverens og musklernes gly-
koseindhold. Collazo og Suner Bayo konsta-
terede ølgærs blodsukkersænkende virkning 
og mener, at B-vitamin har en insulin-effekt. 
Den væsentligste forskel skulle være, at insulin 
giver en markant men kortvarig og vitamin 
B en mindre, mere langvarig reduktion.28 På 
det medicinske instituts klinik i Rostov blev 
diabetikere behandlet med gær og man fik 
bekræftet den formodning, at i nogle ikke 
svære tilfælde kan gærdosering give gode resulta-
ter idet den øger organismens tolerance over for 
kulhydrater, medens glykosurien og delvis også 
glykæmien mindskes. I ét tilfælde lykkedes det 
endog med gær at rense urinen totalt for suk-
ker.29 Melcher gav diabetes-patienter dagligt 
10 gram gær i perioder af 6–8 uger og kommer 
i en længere afhandling herom til følgende 
konklusion: Det ser ud, som gær bør gives i alle 
tilfælde af diabetes mellitus, også hvor insulin 
er absolut nødvendig. Fra behandlingens start 
erstatter gær delvis og senere helt insulinen.30

Duncan anbefaler gær som kosttilskud og 
fremhæver, at det især er påkrævet for gravide 
diabetes-patienter.31

Man kunne kalde vitamin-B et vegetabilsk 
insulin. Et halvt til to gram gærekstrakt eller 
15–20 gram øltørgær daglig fremmer kulhy-
draternes forbrænding, sænker blodsukker-
niveauet og fjerner giftig stofskifteslagger.32 
Gærens aktive stoffer virker stimulerende på 
sukkerets magasinering i lever og kropsvæv 
og dets nedbrydning til glykogen. Gærens 
blodsukkersænkende effekt tilskrives adenyl-
syren, som er en bestanddel af gærens nukle-
insyre. Da patienterne ikke reagerer så hurtigt 
på gær som på insulin må førstnævnte gives i 
store doser for at påvirke stofskiftet. Når tera-
pien ofte svigtede skyldtes det, at den blev 
afbrudt for tidligt eller gæren givet i for små 
daglige doser.

Det mest påfaldende B12-mangelsymptom 
er en forstyrrelse i nydannelsen af såvel de røde 
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som hvide blodlegemer resulterende i former 
for hypokrom blodmangel (anæmi). På et 
hospital i Edinburgh blev ølgær med meget 
positive resultater benyttet i behandlingen af 
perniciøs anæmi.33

Folsyren er vigtig for fordøjelseskanalens 
slimhindefunktion. Ølgær indeholder rigeligt 
med den essentielle aminosyre tryptofan, der 
stimulerer de røde blodlegemers nydannelse.34

Man har anvendt gærpræparater til fore-
byggelse af diætisk levernekrose. Davis 
brugte en kombination af gær, diæt og vita-
miner i behandlingen af leverskrumpning og 
–betændelse.35

De fleste sygdomme er ledsaget af et øget 
vitaminbehov. Under infektioner med feber 
er B1-forbruget langt større end normalt. B1 
virker fremmende på stofskiftet og appetitten, 
desuden meget gunstigt på blodfornyelsen. 
Ølgær har vist sig særlig velegnet til forebyg-
gelse og bekæmpelse af forkølelsessygdomme. 
Længere tids indtagelse af ølgærpræparater 
giver en markant beskyttelse. Jo mere kon-
centreret et gærpræparat er, desto større dets 
indhold – og dermed virkningen – af B1 og B2. 
Lægen Glanzmann siger:

Efter mine personlige erfaringer synes 
netop gær, når den gives i tilstrækkeligt 
store doser, med dens vitamin-B-kompleks 
at yde beskyttelse imod de hyppige banale 
infektioner i de øvre luftveje. Det var mindre 
tilfældet hos spædbørn end hos ældre børn, 
som under gærbehandlingen havde en klart 
mindre infektionshyppighed end tidligere.

Daglig indtagelse af gær øger kroppens vita-
minforråd, gør den mindre modtagelig for 
infektionssygdomme eller afkorter sygdoms-
perioden og mindsker risikoen for komplika-
tioner. Under rekonvalescens giver gær en tit 
forbløffende hurtig bedring.

Resistensen over for infektioner er betinget 
af, at kroppen får tilført de vigtige råvitaminer 

fra naturlige kilder såsom gær, hvis ledsage-
stoffer åbenbart fremmer virkningen.36 Fol-
kemedicinen har anvendt ølgær mod malaria 
(Krim).37 En vædske tilberedt af gær og ind-
taget tre gange dagligt i nogen tid skal i følge 
indiske læger øge blodets indhold af de hvide 
blodlegemer, der som bekendt angriber ind-
trængte mikroorganismer.38

Gær indeholder glutathion, som tilskrives 
gode terapeutiske virkninger. Undersøgel-
ser viste, at glutathion-niveauet er lavt under 
infektionssygdomme som ondartet blodfor-
giftning (sårbakterier); tilføres gær afkortes 
sygdommens varighed.39

Fernbach opdagede 1909, at visse gærarter 
danner flygtige stoffer, som standser væksten 
hos andre gærarter og hos bakterier. Okumuki 
fandt 1931 frem til en såkaldt rosagær, hvis cel-
ler indeholder et stof der hæmmer andre mik-
rosvampe, hans landsmand Tokahashi isole-
rede fra ølgær et stof, som modvirker den virus, 
der forårsager tobaksplanters mosaiksyge.

I gær forekommer også ”vitamin H” 
(p-aminobenzoesyre), der synes at regulere 
den normale udnyttelse af fedt- og æggehvi-
destoffer i bakteriers cellefunktioner. Sul-
fonamiderne er kemisk nært beslægtede med 
dette vækststof; indkommet i vor organisme 
forveksler bakterierne dem med det for dem 
livsvigtige ”H-vitamin”, og deres stofskifte 
bryder sammen.40

I antiken var ældre romerske kvinders skøn-
hedscreme en blanding af gær, blomsterløg, 
ærtemel og hjortehorn.41 – Det er velkendt, at 
ølgær forebygger subs. læger en række hudbe-
tændelser såsom akne (filipenser) og furun-
kulose, der i nogle tilfælde kan skyldes mangel 
på H-vitamin (resulterer formodentlig også i 
skæl og håraffald), B12 og andre B-vitaminer. 
Et russisk husråd til forbedring af teinten er 
at spise en teskefuld gær tre gange daglig.42 
Dansk folkemedicin: gær indtages mod uren 
hud hjælper for udslæt ved at rense blodet,43 
er godt for neglene; kopterne (Nordøstafrika): 
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gær mod vorter og i salve på udslæt,44 tysk 
husråd: gær opløst i mælk drikkes hver mor-
gen eller anvendes som ansigtsmaske til for-
skønnelse af huden.45 Dr. Mosse gav daglig tre 
spiseskefulde gær og kurerede således mange 
tilfælde af furunkulose, der ikke reagerede på 
anden behandling.46

Som bestanddel af salver er gær endvidere 
brugt mod rosen (erysipelas), hårsæk-, åre-, 
lymfekar- og seneskedebetændelse.47

Når der i bryggerier skete uheld, der gav 
brand- eller skoldsår, behandlede man dem 
med frisk ølgær.48 Ølgær blev i Sydtyskland 
og Norge gnedet på brandsår,49 lagt på byl-
der, betændt finger etc. (Sicilien),50 i Indien 
er ølgær et alm. indvortes middel for bylder,51 
man lagde gær på benbrud, forstuvninger og 
”rådne” sår eller et plaster af gær, krudt og 
æggehvide.52

Gærens B-vitamin fremskynder helingen 
af sår, i klinisk behandling af knoglebrud blev 
opnået gode resultater med B-præparater af 
ølgær.53

Gæromslag har siden slutningen af 
l700-tallet i Peru været et populært ligtorne-
middel;54 ligtorne kan fjernes med gæromslag.55

Før penicillinets fremkomst ordinerede 
humanmedicinen bl.a. gærpræparatet Furun-
kulin ind- og udvortes mod gonorré og hvidt 
udflåd (fluor albus, leukorré).56 Sidstnævnte 
lidelse blev allerede i antiken behandlet med 
frisk ølgær. I russisk naturmedicin indtages 
ølgær med frisk mælk på fastende hjerte om 
morgenen for ophørt menstruation.57

Med sit store indhold af B1 har ølgær vist sig 
velegnet i behandlingen af nervebetændelse.58 
Således kunne Denny-Brown berette om gode 
resultater i mange tilfælde af neurologiske 
sygdomme.59 Gærens B-kompleks regulerer 
nervernes stofskifte og påvirker både det peri-
fere, det vegetative og centrale nervesystem. 
Gær kan anvendes i såvel forebyggende som 
lægende hensigt. Også her viste det sig, at rene 
B1-præparater meget ofte svigtede, hvorimod 

de af gær udvundne indeholdende hele B-vita-
min komplekset gav udmærkede resultater. Jo 
mere koncentreret et sådant præparat er, desto 
hurtigere virker det.

Gærterapien egner sig navnlig til patienter 
med neuralgier (hovedpine, migræne), her-
pes zoster (”helvedsild”), nervebetændelse, 
ischias, vasomotoriske forstyrrelser, allergiske 
sygdomme, depressioner, kronisk træthed, 
søvnløshed, impotens der skyldes nervøsitet 
og en række nervøst betingede hudlidelser.

Der blev iagttaget overraskende gode 
resultater af gærterapien hos såkaldt nervøse 
børn, som i løbet af kort tid genvandt appe-
titten, atter fik interesse for omverdenen, blev 
glade og opvakte. Ved nervelidelser bør i det 
mindste forsøges med vitamin-B i større doser. 
Det drejer sig ofte om kroniske tilfælde, som 
er vanskeligere at helbrede end de alvorlige 
akutte. Der kan gå måneder med rigelig ind-
tagelse af B-vitamin komplekset før der ind-
træffer en bedring. Som for diabetes’ vedkom-
mende pågås ofte den fejl, at man tager for små 

Jästsvampar (Saccharomyces cervisiae) under 
mikroskop. Foto: Wikimedia Commons.
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doser eller - når resultatet ikke mærkes hurtigt 
nok – afbryder kuren for tidligt.

Ølgær indeholder meget D-vitamin, 
mangelsygdomme som rakitis og osteoma-
laci (knogleskørhed som følge af mindsket 
kalkindhold) kan helbredes med gær. Mange 
medicinske forfattere hævder, at D-vitaminet 
er det vigtigste forebyggende middel mod 
tandcaries. Den skyldes iflg. R. Müller bl.a. en 
ligevægtsforstyrrelse i mineralstofskiftet eller 
kroppens vitaminhusholdning, idet vitamin-
behovet er betinget af næringens indholdsstof-
fer. Müller benyttede ølgær mod caries; han 
gav daglig 5 gram, og efter gennemsnitlig seks 
uger var sygdommen bragt til ophør.60

Morawetz meddeler 1952, at han med et 
gær-lever præparat opnåede påfaldende hurtig 
helbredelse af skarlagensfeber og endokarditis 
(hjertehindebetændelse), influenzabetinget 
lungebetændelse og skoldkopper.61 J. Abelin 
anbefaler gær til behandling af den basedow-
ske syge.62

I romersk oldtid lagde man gær på svul-
ster.63 Gær har længe været et folkemedicinsk 
kræftmiddel i Italien, Australien og Indiana 
(USA).64 Man har de senere år diskuteret, om 
gær kan anvendes i behandlingen af ondar-
tede svulster. Terapien går tilbage til italiene-
ren Protti,65 som i en mangeårig forsøgsrække 
afprøvede 74 gærstammers indvirkning på sygt 
og sundt kropsvæv hos mus. Han konstaterede 
en selektiv nedbrydning af tumorcellerne, der 
skrumpede ind under samtidig signifikant 
forstærket bindevævsdannelse således at svul-
sten til sidst var fuldstændig indkapslet. Protti 
noterede ikke ét tilfælde af beskadigende bief-
fekter på den øvrige organisme.66 Andre kli-
nikere opnåede tilsvarende resultater,67 men 
terapien har også været genstand for kritik.

Gærens rolle i den moderne terapi beror 
hovedsageligt på det faktum, at den i kraft 
af sin gunstige kemiske sammensætning kan 
ophæve eller udligne visse mangelsymptomer.

Der kan ikke længere råde tvivl om, at gær 
har en alsidig, direkte såvel som indirekte 
virkning på organismen. Ved dens organiske 
nedbrydning frigives stoffer, som stimulerer 
de fleste af kroppens funktioner.

Men gærens meget brede applikationsspek-
trum har vel også bidraget til, at mange læger 
stiller sig skeptisk, thi hvorledes skulle et og 
samme naturprodukt kunne have så alsidigt 
helbredende virkninger?

Denne skepsis er i dag ubegrundet. Vi véd 
nu, at der næppe i noget andet naturprodukt 
er samlet så store mængder livsvigtige stoffer. 
Tusinder af forsøg og kliniske erfaringer ver-
den over viser, at ølgæren hører til mennesk-
ehedens vigtigste lægemidler.
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