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H A R PIK S SOM L ÆGE MIDDEL 

Propol is

Honningbierne tætner om foråret deres stade 
eller kube mod træk, fugtighed, sygdoms- og 
svampekim med en bearbejdet harpiks hen-
tet fra nåletræer og bladknopper på poppel 
og hestekastanie. Som det vil være mange af 
læserne bekendt, har dette harpikslimstof – 
propolis – den senere tid været genstand for 
megen omtale i aviser, blade og populærvi-
denskabelige tidsskrifter. Bierne skal tilsætte 
råmaterialet en substans, der virker som kata-
lysator på enzymer i spyt og mavesaft. Man 
hævder, at stoffet i selvforsøg har modvirket 
en lang række infektioner, og det betragtes 
i visse kredse allerede som et universal- eller 
mirakelmiddel.

Der foreligger ingen klinisk bekræftelse. 
Medicinalfirmaet Novo oplyser, at stoffet har 
en antibiotisk effekt, og det bliver nu testet på 
et dansk hospital. Skulle det vise sig, at propo-
lis er et effektivt antibiotikum uden negative 
bivirkninger, har man endnu engang genop-
daget et gammelt lægemiddel. Propolis omta-
les af Scribonius Largus og Plinius (1. årh. 
e.Kr.) som komponent i plastre og salver – det 
anvendes på mange måder til lægedom ... trækker 
pigge og alt ud af kroppen, fordeler buler, opblø-
der hårdhed, lindrer nervesmerter og lukker byl-
der, man anser for håbløse, med et ar” (Naturalis 
historia 11,6; 22,50).

Under de to verdenskrige blev propolis 
benyttet af sovjetiske kirurger til sårlukning, 
og 1957 fik den tyske dr. Franz Köhler patent 
nr. 1.037.651 på en ”Verfahren zur Herstellung 
eines therapeutisch wirksamen Extraktes aus 
dem Kittharz der Apis mellifica”. Det hedder i 
patentskriftet, at et af harpikslimstoffet udvun-
det præparat tjener som salve især til behandling 
af dermatoser eller som tabletter til terapi eller 
profylakse ved halsbetændelser.

Det er dog særlig den danske biavler K. 
Lund Aagaard, der med sine store private 
”forsøgsrækker” (ultimo april 1973 cirka 
43000 personer) har gjort propolis kendt i vide 
kredse. Efteråret 1973 grundlagdes AB Nord-
isk Propolis.

Selv om det er for tidligt at sige noget 
afgørende om propolis faktiske værdi, har 
det meget røre om sagen aktualiseret en 
undersøgelse af, hvilke indikationer harpiks 
hidtil havde i folke- og skolemedicinen.

Nat ur ens  egne 
s å r for bindinger

Harpikser og balsamer er naturens egne sår-
forbindinger. De danner en sejtflydende, 
efterhånden fast skorpe over et sår og mod-
virker mekanisk, rimeligvis også antibiotisk, 
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indtrængende mikrober og svampekim. 
Bevidst eller intuitivt har mennesket måske 
allerede i forhistorisk tid brugt ”naturme-
toden” til at lukke og/eller læge sår, bylder 
etc., siden også indvortes mod en række 
infektionssygdomme.

Folkemedicinen bygger på talrige praktiske 
”forsøg” og erfaringer. Den blev længe betrag-
tet som overtro, men efter det vestlige lægevi-
denskabs anerkendelse af nogle gamle eksotiske 
droger (efedrin, reserpin, curare, vissamin m.fl.) 
begyndte man en systematisk undersøgelse af 
såvel naturfolkenes farmaci som europæiske 
husråd. Størsteparten viste sig som ventet at 
være klinisk værdiløs, men i adskillige tilfælde 
kunne den påståede virkning bekræftes. Det 
blev f.eks. opklaret, at den medicinsk virksomme 
bestanddel af stillehavsøernes kawa-kawa drik, 
der gives for maveonder, betændelser m.m., er 
en harpiks med antibiotisk substans.1 Inkari-
gets læger benyttede barksekreter mod mange 
infektioner led saget af feber,2 og ”perubalsam” 

anvendes ligesom kopaiva-balsam ved bakterielt 
betingede betændelser i urin- og åndedrætsve-
jene, til sårforbinding, mod hudsygdomme og 
hæmorroider.

Nåletræ-harpiksens antiseptiske virkning 
tilskrives et stort indhold (op til 30 %) terpen-
tinolie, der let optages af organismen gennem 
huden, lunger og fordøjelseskanal og udskilles 
gennem nyrerne. Terpentinolien bruges medi-
cinsk mod forkølelse, luftrørkatarr, nerves-
merter, lungebetændelse, blødninger, difteri 
m.m. og indgår i mange plastre og salver.

Harpikserne hører ligesom propolis til de 
farmakologisk og klinisk uudforskede natur-
stoffer. Deres komplekse indhold af æteriske 
olier, glykosider, alkaloider, syrer etc. gør det 
svært at afgøre, hvilket stof der i de enkelte 
indikationer bevirkede en eventuel effekt. 
Folkemedicinens harpiks-indikationer er 
praktisk taget identiske med propolis’, nemlig 
sår- og tandpleje, betændelser, infektiøse urin-
vejs- og mavelidelser.

Honungsbin (Apis mellifica) på bikupans fluster. Foto: Håkan Tunón
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Ol dt idens  indik at ioner

Fra Orienten og Middelhavslandene forelig-
ger siden oldtiden litterære underretninger 
om forskellige træers harpiks eller balsam til 
mange lægeformål, således på sår og især skor-
pion- og slangebid.3 Harpiks (myrrha) blev i 
det gamle Ægypten anvendt til balsamering.4 
Assyrisk medicin kendte pulveriseret har-
piks på sår, syge øjne, hævelser, blegner samt 
til at fremme hårvæksten; ”den kongelige 
salve” blandet til parthernes konge indeholdt 
harpikser.5

Hippokratikerne benyttede fyrreharpiks 
fortrinsvis udvortes som sårlægemiddel.6 I 
følge den græske historiker Herodot blev 
myrrha brugt som salve på sår, bylder etc., 
hans landsmand Theofrastos giver udførlige 
anvisninger på at indsamle harpiks, og i det 1. 
årh. e.Kr. kendte den romerske forfatter Cel-
sus ret komplicerede harpiksplaster-recepter. 
Dioskurides skrev, at harpiks koges med eller 
uden vand til plastre og hostemidler. – Plinius, 
at lærketræets harpiks blandet med vand og 
bygmel lægges på bylder.

Arabiske skrifter fra 700-tallet hævder, at 
harpiks renser blodet og hjælper for hævelser, 
svulster etc.7 En koptisk papyrus fra 9. årh. har 
fyrreharpiks blandet med fedt, olie eller voks 
til et plaster på vanskeligt helende sår og hun-
debid, men også indvortes mod maveonde.8 
Den persiske læge Abu Mansur (10. årh.) anbe-
faler blommeharpiks for udslet og hudpletter, 
mens kirsebærharpiks lindrer bronkierne og 
opløser blæresten.9

N y er e  fol k e m edic in

Nyere folkemedicin: lapfolket spiser piller 
af granharpiks for sysuri og stranguri.10 Den 
danske dyrlæge E. Viborg gjorde forsøg med 
harpiks’ urindrivende virkning på heste.11 Hos 

kanadiske indianere skal tre harpiksblærer 
af balsamgran spises ni morgener i træk for 
nyresmerter, tygget harpiks fremmer fordøjel-
sen.12 Harpiks tygges og spyttet svælges mod 
indvoldssygdomme (finske lapper),13 for kolik 
og diarré, som afføringsmiddel (Rusland),14 
mod kronisk forstoppelse (indianere i Kali-
fornien og Nevada),15 maveonde (Indien),16 
mavesmerter og flatulens (indianere i Syd-
amerika; North Carolina; eskimoer i arktisk 
Alaska),17, 18 den udtyggede saft svælges mod 
diarré (maoris på New Zealand).19 Lærkehar-
piks smurt på et stykke brød gives ko med 
maveforgiftning (Schweiz).20 Ældre indianere 
tygger harpiks for reumatisme (Kalifornien),21 
indianere i Nevada drikker te af fyrreharpiks 
mod reuma.22

Det var i Skandinavien som størstedelen 
af det øvrige Europa, i Asien, Nordamerika 
og Afrika almindeligt at tygge harpiks for at 
holde tænderne rene og sunde, styrke dem og 
tandkødet, samt mod caries,23 herom skrev 
Linné 1734 fra Dalarne:24

Kvinnfolken, sällan karlarna, tugga i kyrkan 
och annorstädes ett slags kåda, på särdeles 
sätt preparerad ... Säges förtaga all sömn 
och fördriva skörbjugg. Åtminstone gör han 
rent tandkött och tänder. Samma tuggkåda 
prepareras så: man tager den klaraste kådan 
som fås på gran, den tilltuggas av vallkul-
lor, pojkar eller käringar, tills kådan blir vit, 
seg, så att hon kan dragas långt emellan tän-
derna, ju längre hon kan dras, ju bättre sägs 
hon vara preparerad. Den otuggade smakar 
mer besk och hänger mer vid tändren.

Harpiks indeholder små kvanta peroxid og 
øver tygget en såvel kemisk som mekanisk 
virkning på tænderne. Kvinderne i Ziller-
tal var kendt for deres smukke hvide tænder, 
hvilket blev tilskrevet deres daglige vane at 
tygge harpiks.25 Indianere i det østlige Para-
guay lader børn tygge harpiks mod trøske i 
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munden,26 og i Arkansas mener forældrene, at 
børnene således værnes mod indvoldsorm.27

Brunfels skriver 1532, at kirsebærharpiks 
drukket med vin er god for hoste. Harpiks fra 
forskellige træer drukket som vandafkog, tyg-
get eller spist naturel anvendes folkemedicinsk 
mod halsonde, -betændelse, forkølelse, hoste, 
influenza, tuberkulose etc. især blandt norda-
merikanske indianere,28 i Steiermark blev 
tygget harpiks fra fersken- og abrikostræer29. 
Under en epidemi skal man tygge fyrrehar-
piks mod smitte (finske lapper);30 fyrreharpiks 
tygget to gange månedligt hindrer tyfussmitte 
(Tennessee/USA),31 granharpiks indtages for 
lungelidelser (Blackfoot-indianere),32 fyrre-
harpiks mod gonorrhoe (Indien), naturel tyg-
get eller spist som piller mod kønssygdomme 
(indianere i Nevada), harpiks af lærk smurt på 
brød gives ko med lungeinfektion (Schweiz). 
Kirsebærharpiks anvendes mod eksem og 
børns skurv.33

Folkemedicinsk er harpiks dog utvivlsomt 
hyppigst benyttet som et generelt sårlægemid-
del – en praksis, der synes at være internatio-
nal. Harpiks spillede altid en stor rolle i norsk 
folkemedicin; et ”kvåplaster” var kendt fra 
gammel tid og forlanges endnu (1922) på apo-
tekerne, oftast laver man det imidlertid selv. 
Det kunne i flere tilfælde forhindre blodfor-
giftning, når den straks blev pålagt.34 Hos lap-
perne er harpiks naturel, tygget eller blandet 
med fedtstoffer den almindeligste salve på sår 
af enhver art, bylder, betændte fingre, hævel-
ser, skurv, udslet etc., på hugsår for at standse 
blødningen.35

M a nge 
t i l ber edn ingsfor m er

I det foreliggende materiale oplyses, at har-
piks naturel eller (oftest) æltes, smeltes, koges 
med fedtholdige substanser såsom talg, fedt, 

mælk, smør, fløde, terpentin, bivoks, bomo-
lie, kokosolie, evt. lidt mel, til et (træk-)plaster 
eller en antiseptisk salve på friske og gamle sår, 
brand-, syfilissår, erysipelas o.a. hudlidelser, 
sprukne hænder, insektbid, svulster, frostknu-
der, panaritium, øjne og mundhule, benbrud, 
fodinfektioner, lymfekirtelsvulster m.m.: 
Norge,36 Sverige,37 sv. Finland,38 Estland,39 Let-
land,40 Rusland,41 Tyskland,42 Alpelandene,43 
Italien,44 ægæiske øhav,45 Sydafrika,46 syda-
merikanske indianere,47 USA,48 hvor fyrre-
harpiks er et af indianernes vigtigste råstoffer 
for sårmidler,49 endvidere eskimoer i Alaska,50 
Mexico,51 Indien,52 maoris på New Zealand,53 
Malaya og Kina.54

I harpikssalven er også blandet brænde-
vin, urin, fæces, svovl og (Østrig) sauerkraut, 
desuden virak man finder i myretuer (Norge),55 
Panax horridum og Calytonia alsinoides (Rus-
land), Achillea millefolium eller reven peberrod 
(Bosnien, Hercegowina),56 sporer of Lycoper-
don (finske lapper). Fra en norsk egn oplyses 
i 1600-t., at befolkningens plaster til alle slags 
vunder og saar er af intet andet tilred end gam-
melt øll, harpix eller granneqvaa, og tjære, det 
kaager de tilsammen pa it grydeband indtil det 
bliffuer tynd grød.57

I Slesvig gned man harpiks, hvor ligtorn var 
fjernet med kniv.58 Arabiske naturlæger i Alge-
riet lægger efter et kirurgisk indgreb omslag 
af fyrreharpiks blandet med talg, honning og 
mel på operationssåret,59 og i følge den persiske 
læge Abu Mansur (10. årh.) fremmer samme 
harpiks et sårs granulation. Brunfels’ urtebog 
1577 meddeler, at terpentin og hvid harpiks. 
anvendes meget til plastre og salver, das will 
ich den Wundarzten befehlen, det renser gamle 
og nye sår, som den daglige erfaring viser – at 
skrive mere herom finder han overflødigt. En 
lægebog fra ca. 1700 i Viborg by arkiv (Dan-
mark) har harpiks i en sammenkogt sårbalsam 
– meget god for den, der er hugget, stukket eller 
på anden måde blesseret, når et plaster deraf læg-
ges på skaden, læges den inden få dage.60
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Under første verdenskrig brugte den tyske 
læge dr. Müller-Meernach hele sit lager af 
perubalsam og derefter i stedet med bedste 
resultat lærkeharpiks til behandling af inflam-
mationer,61 jnf. neden for om poppel.

Poppel ek s t r a k t

Nogle poppel-arter udsveder en aromatisk 
lugtende harpiks, der leverer en væsentlig 
del af råstoffet til biernes propolis. Gemmae 
populi var med i de første trykte farmakopeer 
og er stadig officinel i nogle europæiske lande. 
Også her falder folkemedieinens indikationer 
stort set sammen med propolis’.

Vi læser i Matthiolus’ urtebog 1563, at 
af knopperne laves en salve, man bruger mod 
mange brændende smerter. Under sidste ver-
denskrig kunne tyske apoteker ikke længere 
skaffe perubalsam og man brugte i stedet et 
ekstrakt af bladkopperne på Populus nigra.62 
I poppelknopper er påvist bl.a. æterisk olie, 
harpiks, garvestof, mannit, æblesyre, glykosi-
derne salicin og populin, der som komplekset 
salipopulin sænker blodets urinsyreindhold 
og øger udskillelsen af syren til urinen; sali-
populin giver aldrig nyreforstyrrelser og anbe-
fales navnlig til behandling af kronisk poly-
arthritis.63 Præparater af knopperne har vist sig 
baktericide på Stafyl. aureus, Bact. pyoceaneus, 
B. dysenteriae og B. typhi abdominalis. Salici-
net spaltes i organismen til salicylsyre, der er 
feber- og smertestillende.64

Poppelknopper anses for sved- og urindri-
vende og er givet for sygdomme i urinvejene. 
Bladenes og knoppernes harpiks tilberedt med 
fedt gav en blødgørende salve og balsam brugt 
på podagra (1533),65 for smertefuld urinering, 
diarré og gigt,66 omslag på ledsygdomme 
(Chippewa-indianere i USA),67 en tinktur af 
knopperne for nyre- og mavelidelser, reuma 
og skurv (Amerika).68 Te eller et vodkainfus af 

knopper og blade blev i Rusland anset for at 
være et meget sikkert skørbugsmiddel.69 – Den 
berømte ”poppelsalve” hører blandt de mange 
husråd, der skal kunne modvirke skæl og sti-
mulere hårvæksten.70

Som ekspectorans mod hoste, bronkitis, 
lungehindebetændelse anvendes poppell-
knop-balsam i bl.a. Tyskland,71 USA72 og 
Indien; Klallam-indianerne (USA) tilbereder 
af knopperne et antiseptisk øjenbadevand.73

Galen (1. årh. e.Kr.) anbefaler poppelknop-
per mod betændelse, som sårmiddel omtales 
poppelsalven i Bock’s urtebog 1577, s. 381f.: 
af knopperne beredes en kostelig salve kaldt 
ungventum populi, denne nævnes også af den 
engelske urtebogsforfatter Gerard 1577 som 
velkendt af apotekerne og lægges på betændel-
ser og sår,74 samt af Simon Paullis Flora danica 
1648. Knopperne blev kogt med smør eller 
svinefedt til en salve på smertende svulster 

Svartpoppel (Populus nigra), ur Franz Euguen 
Köhler’s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuben 

Abbildungen mit kurz erläuterendem Texte, 
1883–1914. 
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(1761),75 deres saft eller et brændevinsudtræk 
anbefales omkring 1800 som sårlægende.76

Nyere folkemedicin ordinerer poppelsalve 
(med knopskællenes harpiks som væsentligste 
ingrediens) eller et vandinfus af knopperne 
på snit-, skold-, brandsår, bylder, svulster o.a. 
inflammationer, hudløshed, eksemer, hæmor-
roider, frostknuder, sprukne læber: Tysk-
land,77 Frankrig,78 Spanien,79 Sovjetunionen, 
Indien, USA.80 Tyske læger har benyttet pop-
pelsalven som antiseptisk sårlægemiddel, på 
brandsår; betændte mammæ og især betændte 
hæmorroider, veterinært på klovdyrs yverk-
nuder.81 Mere eller mindre med urette, skriver 
apotekdirektør Ludw. Kroeber, har den videns-
kabelige medicin glemt poppelsalven ... som jeg i 
min farmaceutiske læretid [o. 1900] fremstillede 
i store mængder ved at opvarme en del friske, 
stødte poppelknopper med to dele svinefedt. Sal-
ven var et ofte solgt husråd.82
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