
ta ndbør st epl a n t er

et k a pit el  a f  den pr im it i v e  ta ndh ygiejne

Guds rige lignes ved et sennepskorn, sagde 
Jesus ifølge lukas 13, 19ff. et menneske 

lagde det i sin have, det spirede og blev til et 
træ, hvori himlens fugle byggede rede.

mange bibellæsere har sikkert studset, da 
de fandt denne sammenligning, idet de – lige-
som mange teologer – tænkte på den almin-
delige sorte eller hvide senneps frø. men vor 
krydderurt bliver næppe over en meter høj.

der er da i bibelen også tale om noget helt 
andet, nemlig en med benved beslægtet, bus-
kagtig steppevækst Salvadora persica, som er 
en landskabskarakteristisk vildplante fra syd-
afrika over Forindien til ostindien. indfødte 
i disse egne har i umindelige tider skåret små 

kviststumper af denne busk og brugt deres 
optrævlede ender som en slags primitiv tand-
børste, hvorfor den også kaldes ”tandbørste-
busken”. barken har desuden en karselignende 
smag.

på lignende måde forstår mennesket at 
skaffe sig tandhygiejniske remedier fra den 
omgivende natur også andre steder. togo-
negrene putter en tynd gren af træet yira i 
munden og tygger så længe på den, til enderne 
flosser op og kan tjene som tand-”børste”. på 
haiti anvendes en dér almindelig lian Goua-
ria domingensis til tændernes pudsning, og på 
markeder i kingston (Jamaica) kan man købe 
stængler og pulver af denne plante for nogle 
få cents. Virkningen beror utvivlsomt på et 
saponinindhold, idet stænglerne, der snittes 
i ca. 10 cm lange stykker og tørres, skummer 
som quillajabark, når de gnides i vand. de 
indfødte fugter et sådant stængelstykke og 
gnider det i en ret vinkel og temmelig hårdt 
mod tænderne. derved opspaltes det og dan-
ner nogle stive børster, som bidrager til tæn-
dernes rensning.

i det sydlige arabien og Ægypten gnides 
tænderne med små stykker ved af Leptadenia 
pyrotechnica, der i hver ende er kløvet til en 
pensel af talrige korte trævler og fortræffeligt 
når ind i alle gebissets fuger. brahminerne 
i hindustan gnider hver morgen deres tæn-
der ca. en time med grene af et frugtbærende 

Ur ugeskriFt FOr læger 1956 nr 118, s. 413-414.

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



vagn J.  brØndeg a a r d~: 1076 :~

figentræ. metoden nævnes allerede i brahmi-
nernes ældste religionsbøger og lovskrifter – 
de har da også fået ry som bærerne af de smuk-
keste tænder i verden.

primitive tandbørster kendes også fra vort 
kontinent. Czekkisk almue renser tænderne 
med en slags børste, der fremstilles af en 
splint af et lynramt træ. som tandpulver bru-
ges gerne pulveriseret trækul af lind og salvie. 
Salvia officinalis anvendes hyppigt til tand-
rensning af land befolkningen i mange vest-
tyske egne (bl.a. rheingau og Westerwald). 
planten er velegnet ikke blot på grund af dens 
ru behåring, men også fordi dens bittersøde 
smag efterlader en herlig friskhed i mundhu-
len. mødrene opfordrer deres børn til at pudse 
tænderne med frisk salvie, idet planten tillige 
har ry for lægende indvirkning på tandkødet. 
i spanien opblødes 10–15 cm lange rodstykker 
af lucerne eller lakrids i den ene ende og anven-
des som tandbørste. i tyrol har man gnedet 
gebisset med opspaltede rodstykker eller blade 
af peberrod for at få det smukt hvidt. i denne 
forbindelse kan også nævnes en navnlig i 
sverige og norge ret gængs praksis: at tygge 
graners harpiks for at få rene, hvide og stærke 
tænder. harpiksen mastiks tygges i samme 

hensigt over store dele af asien og afrika. og 
som bekendt nævnes den tandrensende funk-
tion også i reklamen for fabriksfremstillet 
tyggegummi. i sudan tygges barken af Cho-
risia crispiflora for at holde tænderne hvide og 
beskytte dem mod caries.

blandt profeten muhameds mangfoldige 
instruktioner til de troende er også en udførlig 
anvisning i bru gen af miswak – en tandbørste, 
som først skal benyttes mod tændernes yder-
side og derefter føres ind i deres mellemrum. 
til slut skal også tungen børstes. enhver mus-
lim medfører stadig denne børste på pilgrims-
rejser til mekka; et muhamedansk ordsprog 
siger, at en bøn og en miswak er mere værd end 70 
bønner uden (brugen af) en miswak.

talemåden at vaske tænder er meget gam-
mel; den findes i de ældste babylonske tekster, 
i klassisk litteratur og senmidelalderlige 
lægebøger. ovid omtaler nødvendigheden af, 
at man renser sine tænder hver morgen og ikke 
lader tandsten blive siddende på dem. tand-
stikken er sikkert det allerældste redskab til 
tændernes renholdelse. troligt nok har man i 
stenalderstadiet stanget tænder med den første 
den bedste træsplint eller et strå. herhjemme 
er fundet et komplet ”toiletbestik” fra ca. 500 
f.kr., indeholdende tandstikker, øreske, pin-
cet (til skæghårs udrivning) og neglerenser. 
plinius nævner, at man dengang efter hvert 
måltid rensede tænderne med tandstikkere 
af vellugtende mastiks-træ; samtidig tyggede 
man på veddet, således at dets særlige aroma 
blev frigjort.

ordet tandbørste dukker første gang op 
i litteraturen 1702, nemlig i et fransk lek-
sikon Le Livre Universel, og fire år senere i 
det tyske Curieuser und nützlichen Fraun-
zimmer Apotheckgen, ingen af stederne dog 
nærmere beskrevet. det sker først i 1794, 
hvor Krünitz Konversationslexikon oplyser: 
Tandbørste – af bukkehår, hvormed man 
plejer at fjerne slimen mellem tænderne. 
tandbørsterne blev tildannet af ben i hele 

Tandbørstar fra Sydarabien.
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Mastix (pistacia lentiscus), ur Franz Euguen Köhler’s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuben. 
Abbildungen mit kurz erläuterendem Texte, 1883–1914.
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1800-tallet, men fra 1904 begyndte cel-
luloidbørsterne at vinde frem, og de blev 
hurtigt så billige, at enhver kunne anskaffe 
sig en virkelig effektiv tandbørste. alligevel 
blev tandbørsten først efter 1. verdenskrig 
en almindelig brugsgenstand.

der er som bekendt ikke ret meget nyt 
under solen. tandcreme og -pasta kendte 
man allerede i det gamle Ægypten. papy-
rus ebers næv ner pulveriseret flint (!) udrørt 
i mælk og så giftige blandinger som blyglans 
plus honning og eddike med olibanum. per-
serne brugte en højst ejendommelig tand-
pasta, nemlig – museekskrementer! kejser 
augustus’ søster olivia gned tænderne med 
en linnedpose indeholdende kornmel, eddike, 
honning, bordsalt, nardusolie og pulveriseret 
blæksprutteskjold. en oldgræsk tandpasta af 
tørrede mumier, aloe, myrra og balsam til-
sat lidt asfalt anbefales endnu i 1600-tallet. 
et tandpulver af pulveriserede hjortegevirer 
eller deres aske blev benyttet i sydeuropa ca. 
et århundrede efter vor tidsregnings begyn-
delse. også arabiske tandpulvere har inde-
holdt brændt hjortehorn foruden ingredienser 
som stensalt, mastiks, tamarinde, pyrethrum, 
pebermynte, galæbler, vejbred, sumak, kanel, 
myrra, safran, nardus, citronskal, amonum og 
vellugtende aloe.

til ”tandbørsteplanterne” må vel på sin 
vis også henregnes pebermynte, der har været 
dyrket i Japan i mindst 200 år og i dag leverer 
mere end halvdelen af verdens pebermynteolie 
og mentol.

og endelig er der jo i den seneste tid gjort 
propaganda for nydelsen af æbler – naturens 
egen tandbørste. ifølge resultaterne af en ame-
rikansk forsøgsrække skal æbler være et tand-
rensningsmiddel af første rang. nydelsen af et 
enkelt æble fjernede 96,7 procent af de mund-
bakterier, der havde lejret sig på tænderne. 

Gravensteiner, av Henriette Sjöberg, i Svenska 
fruktsorter, 1912.

som næstbedste middel fulgte tygning af 
appelsinskiver tilsat paraffin. på universitetet 
i michigan spiste 1000 studenter hver dag et 
stort æble, mens andre 1000 studenter forplig-
tede sig til i et år ikke at nyde æbler. Forinden 
var begge grupper blevet opdelt i undergrup-
per efter alder, sundhedstilstand og præsta-
tioner. skønt materialets vurdering endnu 
ikke er afsluttet, viser de efterfølgende læge-
undersøgelser, eksamensresultater og min-
dre antal sygedage en klar overlegenhed hos 
æblespiserne.




