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Til fremme af hårvæksten cirkulerer en stor 
mængde kosmetiske forskrifter og midler, 

skrev dr. G. Lammert for over hundrede år 
siden1 – og det gælder stadig. Talrige indu-
strielt fremstillede salver, tinkturer, eliksirer 
o.a. præparater forhandles, men ingen holder, 
hvad reklamen lover ... trods hundrede af lægers 
og tusinder af patienters bekræftelse.

Årsagerne til ændringerne i hovedhårets 
vækst og fordeling er som bekendt endnu ikke 
fuldt opklaret, og man kender ingen virkelig 
effektive modforholdsregler. Når salget allige-
vel fortsætter, må det skyldes dels uvidenhed 
herom, dels en udbredt mirakeltro og at håret 
er den del af kroppen, man dagligt ofrer størst 
interesse og omsorg – og flest penge på.

Håraffaldet (alopeki) begynder som regel 
efter 50-års alderen og er hyppigst hos mænd. 
En væsentlig årsag er svigtende ernæring 
af hårrødderne. Mandens kranium vokser 
længere tid end kvindens, følger issehuden 
ikke med i væksten, spændes den med sam-
menpresning af blodkarrene til følge. Hans 
hovedbundsmuskulatur er desuden stærkest 
udviklet og issearealet forholdsvis størst. 
Mænd med aldersbetinget alopeki lider altid 
af seborrhoe.

Hårets (for) tidlige grånen og svind, tenden-
sen til at blive skaldet, kan være arvelig, men også 
skyldes forskellige infektionssygdomme, for-
giftninger, hårsækbetændelse eller hormonale 

forstyrrelser. Næsten alle hormonkirtler øver 
indflydelse på hårvæksten, og abnormt håraf-
fald kunne i nogle tilfælde føres tilbage til en 
lidelse i skjoldbruskkirtlen, ligesom man har 
opnået gode resultater med hormon- og ultra-
violetbehandling af partiel skaldethed.

Som medicinsk problem synes alopeki 
hovedsageligt at gælde eller beskæftige den 
hvide race. Midler mod håraffald etc. er 
sjældne i afrikansk og kinesisk medicin. En 
fortegnelse med 415 malajiske plantedroger 
har ikke en eneste anvendt mod alopeki eller 
som hårvækststimulans; blandt 1 675 opteg-
nelser om malajisk folkemedicin findes kun et 
herhen hørende råd.2 Det kan dog ikke ude-
lukkes, at forfatterne har forbigået sådanne 
midler ud fra den betragtning, at håraffald etc. 
ikke er ”rigtige” sygdomme.3

Siden de ældste kulturer var det kraftige 
hår (og skæg) udtryk for maskulinitet og fri-
hed – den skaldede blev spottet (2. Kong. 3, 
23). Allerede i Babylonien brugte man hår-
vækstdroger, således Juniperus excelsa og Lepi-
dium sativum blandet med bjørnefedt, Nerium 
odorum til omslag mod skaldethed og scabies 
i hovedbunden.4 Dioskurides har mod alo-
peki en salve af hvidløg og honning og silphion 
(Ferula-art?) anbefales mod skaldethed; kom-
pilatoren Plinius kender bl.a. Lepidium sati-
vum med sennep, nældefrø, figenblade, frø af 
Leontice opblødt i olie – alt anvendt udvortes.5

Ur norSk farmaceutiSk tidSSkrift 1970 nr 78, s. 699-710.

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards 
biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk. Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk 
mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
ISBN: 978-91-86573-48-5



~: 638 :~ vagn J.  brØndeg a a r d

De fleste af oldtidens og middelalderens 
”midler” vandrede videre gennem urtebøgerne 
til nyere folkemedicin6 (sml. s. 703ff.). Som 
et mellemstadium kan vælges Abu Mansur’s 
lægebog fra det 10. århundredes Persien. Han 
skriver indledningsvis: Jeg har forsket i alle bøger 
af tidligere lærde og doktorer, som skrev meget, og 
flittigt studeret, hvad de beretter om enkle såvel 
som sammensatte medikamenter og spiser ...7

Abu Mansur nævner cirka tyve vegetabil-
ske hårvækstdroger der med én undtagelse 
appliceres udvortes; de anføres her i alfabetisk 
rækkefølge:
•	 Adiantum capillus veneris, asken blandet 

med olivenolie.
•	 Allium cepa, de knuste løg i eddike som 

omslag.
•	 A. sativum, fremmer hårvæksten, hvor affal-

det skyldes fugtighed.
•	 Artemisia sp., asken blandet med oliven- 

eller bittermandelolie, ”er af stor nytte”, 
fremmer også skægvæksten.

•	 Asphodelus, se Ornithogalum.
•	 Chamaecyparissus squarrosa, asken blandet 

med løgsaft.
•	 Cistus creticus, harpiksen virker adstringerende, 

fordeler tykke safter, styrker hårrødderne.
•	 Cyclamen europaeum, som kompres eller 

dagligt indtaget med vin.
•	 Lawsonia inermis, hennaolien styrker og 

farver håret.
•	 Melia azadirachta, saften appliceres (nævnt 

af mange andre arabiske forfattere).
•	 Myrtus communis, olien befordrer hårvæk-

sen og farver sort.
•	 Ornithogalum stachyoides eller Asphodelus 

ramosus, den tørrede og pulveriserede urt 
blandet med løgsaft.

•	 Pinus, aske af veddet får affaldne øjenvip-
per til at gro ud igen.

•	 Piper betel, bladene appliceres.
•	 Pistacia terebinthus, bladene.
•	 Ricinus communis, frøolien.
•	 Ruta graveolens, ”Mælkesaften” indgnides.

•	 Valeriana jatamensi, fremmer øjenvipper-
nes vækst.

•	 Zizyphus lotus, styrker hårrødderne, hin-
drer alopeki.

•	 Duhn-i sunbrâs er en olie, der styrker og 
fremmer hårvæksten, gør håret kraftigt og 
hindrer dets affald – ”et indisk middel”, der 
sædvanligvis bruges til dette formål.

Også i renæssancen var alopeki åbenbart et 
alvorligt eller særlig påagtet problem, siden 
første kapitel af Christiern Pedersens lægebog 
1533 gælder Om Haar falder aff hoffuit (cap. 2 
har imidlertid en række råd Ath haarit skall 
icke voxe). Af vegetabilia til udvortes brug 
nævner han: knuste hasselnødder eller knust 
bygbrød i bjørnefedt; hovedbunden vaskes 
med dekokt af ung egs eller poppels mellem-
bark og blade; dekokt af malurt; persille kogt 
med svineblod og hvidvin, hvad flyder på over-
fladen tilsættes kogte æggeblommer, mastiks, 
tysk kommen og issen gnides dermed; dekokt 
af vedbend-aske – saa voxer haaret oc bliffuer 
gult oc paa de som gamle ere.

En del af datidens hårvækstmidler skyld-
tes, som man kunne vente, signaturlæren;det 
gælder f.eks. Adiantum, soldug (Drosera) med 
langhårede blade, åkande (Nuphar) med lange 
stængler: Roden kan treffligen komme Haaret til 
at voxe langt, eller oc, naar det er langt udvoxt, 
bevare det (1648).8

Nælden (Urtica) ordineres i urtebøgerne 
mod en lang række sygdomme, men ikke for 
alopeki o.lign.;9 denne anvendelse er af nyere 
dato. Alkoholisk udtræk samt et destilleret 
vand af nælde tilsat perubalsam og vellugtende 
æteriske olier er som nældehårvande populære 
til fremme af hårvæksten. (1921);10 nældetink-
tur gælder for at være et fortræffeligt hårvand 
(1935);11 afkog af roden og spirituøse udtræk af 
urten spiller i folketroen en stor rolle som hår-
vækstmidler (1948);12 vore oldemødre vidste; at 
den (nælden) gav grøde til håret.13

Dekokt af nælderødder benyttet som bade-
vand mod håraffald og/eller for at stimulere 
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hårvæksten kendes fra Norge,14 Sverige,15 
Tyskland,16 Holland,17 Østrig,18 Schweiz,19 
Slovakiet.20 Den 92-årige ”stålfarfar” Alfred 
Cederkvist i Eksjö begyndte som 80-årig at 
blive skaldet, spiste masser af nælder og fik 
håret igen.21

Heller ikke burren (Arctium) er i 
urtebøgerne nævnt som middel mod håraf-
fald. En Kunst-, Haus- und Wunderbuch udg. 
i Frankfurt 1690 har et råd for at få meget 
smukt, langt og gyldent hår i løbet af få dage: 
hovedbunden gnides med dekokt af rødderne, 
man lader det tørre ind, og du vil undre dig 
over resultatet.22 Burrerodspomade blev o. 1870 
anbefalet i danske aviser som et fortrinligt 
middel til at få hår til at gro frem på skaldede 
isser.23 Dekokt af roden anvendt folkemedi-
cinsk som kompres, vask eller indgnidning 
er meddelt fra bl.a. Norge,24 Holland, Tysk-
land, Østrig,25 Schweiz,26 Slovakiet, Letland,27 
Sovjetunionen,28 USA.29 Kneipp anbefalede 
mod håraffald, skurv og kløe et eddikeblan-
det udtræk af lige dele burre- og nælderødder. 
Også olie-, spiritusudtræk og et vandigt destil-
lat af roden har fra gammel tid haft ry for at 
modvirke alopeki og skæl, befordre hårvæk-
sten og gøre håret stærkt. Den tyske klettenöl 
havde oprindeligt intet med radix bardanae at 
gøre, kletten – betød ”filtret hår”.

Løg og specielt hvidløg (Allium sativum) 
hører til ældre skole- og folkemedicins mest 
brugte lægemidler. Som lån fra antiken (sml. 
ovenfor) har Harpestræng i 1200-tallet: skal-
det isse bades med løgsaft og smukt hår gror 
ud igen;30 Henrik Smid’s Urtegaard 1546ff.: 
rødløg gnides på hovedet mod håraffald; 
hvidløgssaft fordriver skæl, asken af brændte 
løg får affaldet hår til at vokse frem; Simon 
Paulli, Flora danica 1648: overskårne løg dyp-
pes i olie og gnides på spædbørns afragede 
hovedbund, så bliver den ny hårvækst kraf-
tigere – gør mødrene det ofte, er deres børn 
ikke så tyndhårede eller skaldede under 
opvæksten.

Lignende applikationer er i nyere tid opteg-
net fra Danmark. En jysk kvaksalver brugte 
knust hvidløg med honning og brændt ambra 
som hårvækstfremmende salve,31 den ”kloge 
mand” på Rømø et saltvandsafkog af porre 
(Allium porrum),32 ”flyvemester” Peter Nielsen 
gned hovedbunden med løg eller badede den 
med løgsaft for at hindre yderligere håraffald.33 
En pilskaldet trykkeriarbejder i Holstebro 
prøvede mange ”håreliksirer” og intet hjalp; 
bedstefaderen, som havde et kraftigt hår, 
rådede ham til at gnide issen med akvavit og 
halve hvidløg, og nu begyndte nyt hår at gro 
frem.34 På New Zealand har en gammel mand 
(immigrant?) været helt skaldet siden 20-års 
alderen, men han tror fuldt og fast, at håret 
kommer igen, når han dagligt gnider hoved-
bunden med salt og løg – nu kan han tælle 50 

Reklamannons, ur Farmaceutisk matrikel 
från 1955.
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hår (1952).35 – I øvrigt er rød- og hvidløg kun 
på Balkan og i Spanien benyttet mod håraf-
fald: Saften gnides på hovedbunden,36 som 
salve anvendes hvidløg og krudt (1875),37 efter 
at issen er barberet, pålægges en pasta af hvid-
løg, dynamit og pulveriseret teglsten, det hele 
dækkes med kogødning.38

Neden for anføres i alfabetisk orden nogle 
andre vegetabilia med tilskrevet hårvækst-
stimulerende virkning (fortegnelsen er langt 
fra komplet); samtlige appliceres udvor-
tes – A = mod alopeki, S = vækststimulans, 
hårtonikum.

•	 Abrus precatorius, frøene, A; Indien.39

•	 Acrocomia clerocarpa, olieudtræk, A: Gua-
rani-indianerne, østl. Paraguay.40

•	 Adiantum capillus veneris, A: Pakistan,41 
signatura rerum!

•	 A. pedatum var. aleuticum, aske af brændte 
plante, giver langt, skinnende sort hår, 
Quinault-indianerne, Washington.42

•	 Aesculus hippocastanum, brændevinsudtræk 
af knuste frugter, A; gl. dansk husråd.43

•	 Alnus, dekokt af grønne grene mod hår-
rodsbetændelse; Danmark (Fyn).

•	 Aloe barbadensis, A. indica, opblødt i sprit, 
S; Indien.

•	 Arnica montana, ifg. tekst på østrigsk præ-
parat indeholder blomsterne stoffer, der gør 
håret fyldigt og smukt – de har i århundre-
der (?) været kendt som livgivende til hårvæk-
stens fremme (1947).

•	 Artemisia absinthium; Hortus sanitatis 1533: 
hvis håret falder af, vask det med malurt kogt 
i lage med stabwurz (Artemisia abrotanum), 
så bevares håret og det falder aldrig af.44 
Dekokt mod A; Danmark (Jylland).

•	 A. vulgaris, dekokt af bladene, A og S; USA 
(Pennsylvania).

•	 Berberis buxifolia, B. heterophylla, bær-
skaller koges i vand, tilsættes alkohol og 
glycerin, appliceres to gange dagl., A og S; 
Argentina.45

•	 Calamagrostis epigeiros, dekokt af rødderne, 
S; Letland.

•	 Calocarpum sapota, den knuste plante, A, 
gjør håret blødt; Mexico.46

•	 Cerasus, dekokt af træets bark, A: USA 
(Alabama).47

•	 Colletia ferox, olieudtræk koges, indgnides, 
læger alle hårsygdomme, har hjulpet tal-
rige, der led af A; Argentina.

•	 Crescatia cujete, udtræk af bladene, S; 
Mexico.

•	 Dacrydium cupressinum, saften, A; New 
Zealand.48

•	 Dialium laurinum (sandsynligvis denne 
plante), bladene pålægges, A; Malaya.49

•	 Dicentra formosa, knuste plante eller denne 
i vand indgnides, navnlig på børn, S; Ska-
git-indianerne, Washington.

•	 Eurotia lanata, afkog, A og S; indianere i 
Nevada, USA.50

•	 Ficus, dekokt af bladene, A; USA 
(Alabama).

•	 Fumaria sp., A; Argentina.
•	 Geum triflorum, knuste plante, S; Makah-

indianerne, Washington.
•	 Hedychium spicatum indgår i kosmetik som 

S; Indien.
•	 Heuchera micrantha, knuste plante gnides 

i småpigers hår som S; Skagit-indianerne, 
Washington.

•	 Hexalobus senegalensis, hele planten som S; 
Vestafrika.51 

•	 Hibiscus esculentus, bladene i shampoo som 
S; Karibiske øer, Dominica.52

•	 H. rosa sinensis, saften af kronbladene koges 
i vand og olivenolie, til vandet er fordam-
pet, S; Indien.

•	 Honning (mel) blandet med pulv. bitter-
mandel, A; Danmark:53 med brændt kvin-
dehår, A; Island.54

•	 Humulus lupulus, koges af kvinder med tyk 
olie til en nyttig hårsalve; Letland.

•	 Iris, sovjetisk biolog har af Iris fremstillet 
et ekstrakt, der skal virke 100 pct. mod A.55
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•	 Juglans regia, bladene af valnød og vejbred 
(Plantago), S; Danmark 1807.56

•	 Juniperus communis, vandafkog af bærrene, 
A; grene koges med myretue (med myrer), 
A; samer;57 enebærlud giver langt og smukt 
hår; Norge (Hålogaland).58

•	 Leea curtisii, knuste blade og kinesisk 
wbak, S; Malaya.

•	 Laurus nobilis, frugtolien, A; Grækenland.59
•	 Linum usitatissimum, i delvis magisk mid-

del koges ny hørplanter i øl, til halvdelen 
af vædsken er forsvundet, hovedbunden 
bades med resten og det får håret til at vokse, 
ja gro så stærkt, at man knap får tid til at 
klippe det af (!); Danmark (Møn); hørfrø-
aske og olie, A; Norge.

•	 Loeselia mexicana, knuste plante eller 
dekokt, A; Mexico.

•	 Lonicera, tinktur af friske blade og blom-
ster, A; Grækenland.

•	 L. ciliosa anv. som Heuchera micrantha; 
Chehalis-indianerne, Washington.

•	 Lycopodium, hår kløvet i spidserne blev 
badet med dekokt i kourin; Sverige 
(Frostviken).

•	 Majan, olieafkog af barken, A og S; 
Mexico.60

•	 Malva, vandafkog, A; Danmark.61

•	 Medicago, skaldet hest vaskes med olieaf-
kog; Danmark 1500-tallet.62

•	 Myrica gale, dekokt, A; Norge (Lyngdal).63

•	 Myristica fragrans, frøolien indgår i poma-
der som S; Indien.

•	 Myrtus communis, fikseret olie af frugterne, 
A og S; Indien.

•	 Nasturtium officinale, saften blandet med 
parfumeret sprit og dagl. indgnedet skal 
modvirke A; Spanien.64

•	 Picea excelsa, skud opblødt i vinsnaps, A og 
S; Sydtyrol,65 sml. s. 705.

•	 Pilocarpus pennatifolius, P. selloanus, infus, 
A og S; Argentina.

•	 Polytrichnum commune, dekokt, S (1854): 
USA,66 signatura rerum.

•	 Populus, bladknopper samlet om foråret 
ristes, udpresses, blandes med svinefedt, 
berømmes som S; Østrig (Steiermark);67 
knopperne koges med fedt og olie til en 
”poppelsalve”, der anv. alene eller med alt-
haeasalve og laubærolie, S; Tyskland.

•	 Quercus, dekokt af bark og blade, A; Dan-
mark 1632ff.,68 sml. s. 700.

•	 Raphanus sativus, knust og blandet med 
honning, A; Balkan.69

•	 Ricinus communis, de gamle ægyptere 
brugte frøolien som S,70 salve af ricinusolie 
og garvesyre, A; Tyskland (Bøhmen), rici-
nusolie og vand, A og S; USA (Alabama).

Ricin (Ricinus communis), ur  ur Leonhart 
Fuchs, De Historia Stirpium, c:a 1545.
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•	 Rosmarinus officinalis, alkoholudtræk styr-
ker hovedbunden; Østrig (Tyrol), indgni-
des 3 gange dagl., A; Mexico.

•	 Rumex, dekokt af rødderne, A; Danmark 
(Langeland).71

•	 Salix, dekokt af bladene, A; Norge (Jæren), 
af huzulerne i de østl. Karpather anv. som S.

•	 Salvia lavanduloides, vandudtræk, A; 
Mexico, drogen alm. i hovedstadens 
mercados.

•	 S. officinalis, er man midaldrende og kon-
staterer et begynende håraffald, kan det 
ofte hjælpe at indgnide hovedbunden med 
salviete (1954).72

•	 Scoparia ericacea, dekokt, A: Guarini-indi-
anerne, Paraguay.

•	 Sedum rosea (Rhodiola), dekokt af hele 
planten, A; Norge (Søndmør)73 eller kun af 
rødderne og med smør, væsken sies fra, S; 
Færøerne.74

•	 Sprekelia formossisima, knuses og tilsættes 
vand, A; Mexico.

•	 Swietenia, knuste frø blandet med trækul 
og vognsmørelse; A; Mexico.

•	 Thymus, udtræk med alkohol og petroleum, 
S: slovaker.

•	 Tilia, destilleret vand af blomsterne, A; 
Tyskland.

•	 Trichosanthes cucumerina, bladsaften, A; 
Indien.

•	 Tropaeolum majus, ifg. den franske fytote-
rapeut Leclerc virker den knuste plante anv. 
som kompres stimulerende på hårrødder-
nes aktivitet, forhindrer A.

•	 Urginea scilla (U. maritima), A; 
Grækenland.

•	 Verbascum, vask med kongelysvand får hes-
tens hår til at vokse; Danmark begyndelsen 
af 1800-tallet.

•	 Viburnum lanata, dekokt af blade og bær, 
A, gør håret mørkt; Balkan.

•	 Vitis sp., vinstokkens og druens saft gør 
håret langt, skinnende, krøllet; USA 
(North Carolina).75

•	 Yucca baccata, Y. glauca, udtræk af roden, 
A; Kiowa-indianerne, USA;76 meget anv. til 
shampoo, man tilføjer Artemisia campest-
ris, A, gør håret langt, blødt og duftende; 
Navajo-indianerne, Mexico.77

•	 Zingiber officinale, friske rodskiver, S; 
Kina.78

En mindre gruppe herhen hørende droger 
blev (bliver) benyttet for at konservere hårets 
naturlige farve subs. gøre gråt hår mørkere. 
– Man spurgte en gammel mandsling i Bøh-
men, hvordan han bevarede sit hårs natur-
lige farve til en så høj alder, og svaret lød: 
brænd malurt til aske og brug den blandet 

Sjölök (Urginea maritima), ur Christian 
Egenolff, Herbarum, arbum, fruticum, fru-
mentorum ac leguminem, Frankfurt, 1546.
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med rosenhonning som salve, efter at hove-
dbunden er grundigt vasket. Gråt hår vasket 
med kold te af Artemisia vulgaris bliver mørkt 
(USA),79 Californiske indianere har i mange år 
drukket et infus av Artemisia tridentata for at 
gengive gråt hår dets oprindelige farve.80 Saf-
ten af Eclipta erecta koges i vand med jernpul-
ver, alun og olie, til kun olien er tilbage, denne 
tilsættes kanelolie, dagl. applikation giver gråt 
hår dets naturlige farve (Indien). Knuste frø af 
Sterculia platanifolia skal forvandle gråt hår til 
sort (Malaya). I de fleste tilfælde er vel blot tale 
om en farvningsproces.

”Skæl”, er død, løs hud i hovedbunden og 
langt den hyppigste ”hår”lidelse, som mange 
forgæves prøver at få bugt med. Folkeme-
dicinen kender mange ”midler”, der tildels 
falder sammen med dem, som skal fremme 
hårvæksten:

Abies, Picea, vandafkog af grenene; 
Færøerne. Betula, dekokt af unge, tørrede 
knopper; Lapmarken (Sorsele). Cannabis, 
udtræk; Abu Mansur, Persien (10. årh.). Fuma-
ria sp. berømmes for at kunne bekæmpe skæl; 
Argentina. Hedyotis congesta; Malaya. Infus af 
Larrea maxicana kan redde en person helt fra 
skæl, den eneste ulempe er, at håret bliver groft, 
men til gengæld meget stærkt; californiske indi-
anere. Salix exigua, pulp af kogte blade og unge 
kviste gnides i hovedbunden; USA (Nevada). 
Dekokt af hvedeklid blandet med eddike; Dan-
mark (Jylland). Dekokt af nælde; Tyskland.81 
Yucca, rodudtræk; Kiowa-indianerne, USA og 
Navajo- indianerne i Mexico (77 sml. 78).

Har eller havde de nævnte droger nogen 
eksakt virkning? – Deres anvendelse gen-
nem generationer kunne tyde på, at man 
opnåede gunstige resultater, men måske var 
det ikke selve drogen, der hjalp. Under app-
likationerne fik hovedhunden en tiltrængt 
afslappende massage, den blev tilført fedtstof 
eller omvendt, seborrhoen modvirket af de 
spirituøse udtræk, der også dræbte for håret 
skadelige mikroorganismer. Andre droger 

virkede som irritantia eller stimulerede hvi-
lende hårsække til ny aktivitet, hårrødderne 
fik tilført nærende stoffer. Men hvor sidstnæv-
nte er døde, må enhver behandling naturligvis 
være nytteløs. Bemærkelsesværdigt mange af 
drogerne indeholder saponiner, garvestoffer 
og/eller antibiotika og blev også anvendt mod 
eksemer, udslet o.a. hudlidelser, som ”blod-
rensende”, sårlægende etc.

Eksempelvis har forsøg i Rumænien vist, 
at et vandudtræk af Urtica dioeca virker bakte-
riostatisk på mikrober som Shingella, Staphy-
lococcus aureus haemolyticus og Pasteurella 
aviceptica; nældesaft injiceres i hønseæg med 
influenza vira gav tydelig hæmning af deres 
videre udvikling.82 Den antibiotiske effekt af 
Allium sativum, Arnica montana, Raphanus 
sativus, Cannabis sativa, Humulus lupulus, 
Arctium og Tropaeolum er ligeledes eksperi-
mentelt og klinisk bekræftet.83

Visse af de folkemedicinske hårvækstmid-
ler kan meget vel indeholde stoffer, der virker 
efter hensigten. Videre undersøgelser bør fore-
tages og opmærksomheden rettes især mod 
de oversøiske droger. Naturfolkenes empi-
riske farmaci og terapi har som bekendt ofte 
givet værdifulde impulser til Aftenlandenes 
medicin.
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