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H V idlØG

A LLiUm S Ati V Um  (l il i aCe a e)

ur 19 artikler om planter.

Hvidløget, der er hjemmehørende på de 
centralasiatiske stepper, blev gennem 

mindst fem årtusinder dyrket som nærings-
middel, krydderi og til lægedom.

i følge den græske historiker Herodot 
brugte kong Cheops, der regerede ægypten 
2551–2528 f.Kr., ikke færre end 1 600 talenter 
eller 48 000 kg sølv alene til arbejdernes for-
plejning med løg, hvidløg og ræddiker, da de 
byggede den største af de tre pyramider ved 
Giseh. på en papyrus fra o. 1600 f.Kr. står, at 
der under opførelsen af en pyramide udbrød 
strejke fordi arbejderne ikke som lovet fik de 
hvidløg, der værnede dem mod maveonder.

den ældste kendte hvidløgs”recept” (et 
dekokt drikkes mod vanskelig urinering og 
galdebesvær) blev skrevet med kileskrifttegn 
i babylonien.1 Hvidløg nævnes i den kine-
siske Hsia-kalender fra o. 2000 f.Kr.; i det 
gamle Kina var planten et lægemiddel for 
milten, man tilskrev den en beroligende virk-
ning på maven og spiste hvidløg hvis man fik 
madforgiftning.2

Hvidløg omtales i bibelen, hellige hindu-
istiske bøger og oldromersk litteratur. den 
græske komediedigter aristofanes (445–385 
f.Kr.) brugte hvidløget som symbol på fysisk 
styrke. Kejser Nero lod år 80 e.Kr. uddele 
hvidløg til legionærerne for at denne nydelse 
kan øge kampmodet.3 et par årtusinder senere, 
under Koreakrigen, konstaterede amerikanske 

militærlæger, at når soldaterne fik hvidløg som 
dagligt kosttilskud blev de 11 procent bedre 
egnet til krigstjeneste.4 på tyske bøndergårde 
gav man tyendet godt med hvidløg, de skulle 
gøre dem mere kvikke og dygtige til arbejdet – 
og hanen eller gåsen fik hvidløg så den kunne 
besejre nabogården!5

i den oldnordiske litteratur står der intet 
om, at vikingerne fik skørbug (sygdom på 
grund af mangel på C-vitamin) under deres 
ofte månedlange sørejser. skibene medførte 
nemlig store mængder løg og hvidløg, ét pr. 
mand om ugen gav tilstrækkelig forebyggelse. 
ligeledes som værn mod skørbug var hvidløget 
for ca. 80 år siden så højt værdsat i det nordlige 
sibirien, at et godt zobelskind blev byttet for 
en enkelt hvidløgplante, og hvidløg er stadig 
det vigtigste og mest benyttede antiskørbugs-
middel i Ruslands arktiske egne. i ukraine 
blev knuste hvidløg blandet med citronsaft i 
over 500 år taget som en ”livseliksir”; efter ti 
døgn kunne man som regel mærke en markant 
bedring af almenbefindedet.6

da ”den spanske syge” (influenza) kom til 
lapland o. 1920 opfordrede en ”klog mand” 
befolkningen til at spise rå hvidløg. Hundre-
der for ikke at sige tusinder personer begyndte 
at spise hvidløg, og de takker dem nu for deres 
liv.7 – mange tyrkere tager hver morgen et eller 
to hvidløgfed på fastende hjerte for at undgå 
appetitmangel og træthed.8
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en gammel spansk talemåde lyder: hvidløg 
og vin hjælper os sikkert over de høje bjerge,9 
og en gælisk: hvidløg og majsmør er lægemid-
ler for alle sygdomme.10 et gammelt fransk ord 
siger, at spiser man hvidløg om foråret spiser 
man sig til et godt helbred hele resten af året.11

professor max Neuburger mener, at når 
så mange i orientalske folkeslag opnår en høj 
alder trods deres uhygiejniske omgivelser og 
tarvelige kost, må det især skyldes det daglige 
konsum af hvidløg.12 – den russiske læge lak-
hovsky kunne ud fra oplysninger indsamlet i 
mange lande fastslå, at kræft er næsten ukendt 
hvor befolkningen daglig spiser mange rå 
hvidløg, det gælder bl.a. bulgarere, rumænere 
og serbere.13 en anden læge, dr. lorand, skri-
ver: Det kan i denne sammenhæng ikke være en 
tilfældighed, at man i lande, hvor cancer iflg. sta-
tistikken er mest sjælden, som i Kina og Serbien, 
spiser mange hvidløg. Således er det også i Pro-
vence, hvad jeg dér erfarede som praktiserende 
læge.14

i middelalderen og indtil pasteur (1822–95) 
indførte vaccinen var hvidløg et af de vig-
tigste midler mod infektionssygdomme, bl.a. 
pest. ernæringsforskere og læger bekræfter 
plantens store sundhedsværdi, og hvidløg må 
regnes blandt nutidens vigtigste vegetabilske 
lægemidler.

Æl dr e  skol e m edic in

Hvidløget hører til den ældre skolemedicin og 
den nutidige folkemedicins mest benyttede 
droger. Hippokrates (o. 460–379 f.Kr.) anbe-
falede hvidløg som urin- og mensesdrivende, 
afføringsmiddel, mod indvoldsorm, koldfeber 
(malaria), lungebetændelse o.a. sygdomme i 
åndedrætsvejene, udvortes som omslag på byl-
der. dioskurides (1. årh. e.Kr.) føjer til disse 
indikationer anvendelsen mod tandsmerter 
og fremhæver ligesom Galen (o. 130–200) 

hvidløgets nytte som modgift efter bid af 
slanger og gale hunde. abbedissen Hildegard 
von bingen (1200-t.) brugte hvidløg bl.a. mod 
gulsot.

Henrik smids urtebog 1546: hvidløg mod-
virker gift, spises mod gammel hoste, giver 
klar røst, virker urindrivende og afførende, 
mod vattersot, uddriver bændelorm, saften sti-
mulerer hårvæksten og fjerner ansigtspletter.

Christiern pedersens lægebog 1533: et vin- 
eller ølafkog drikkes for gammel hoste, et 
mælkedekokt for sidesmerter, saften af hvid-
løg og tusindgylden tages for vattersot, løgene 
spises på brød mod maveonde; et vinafkog af 
hele planten er urin- og mensesdrivende.

Homøpatien tilbereder af hvidløg essenser 
for bl.a. dyspepsi, halsbrand, kronisk bronki-
tis og astma.15

Fol k e m edic inen

i folkemedicinen fortsatte størsteparten af 
hvidløgets terapeutiske anvendelser i oldtiden 
og middelalderen, og den føjede andre til.

et rundspørge 1974 om lægeplanters anven-
delse i den vesttyske Kreis eschwege (Hessen) 
gav for hvidløg følgende applikationer: arte-
riesklerose og andet kredsløbsbesvær (hvidløg 
er til de gamle, så bevarer de åndsevnerne), gigt 
og rheumatisme, blodrensende og –fortyn-
dende, blodtryksænkende, mod tarmluft, 
appetitmangel, tandpine og indvoldsorm.16

Norge: for hoste, urindrivende, brænde-
vinsudtræk mod dysenteri og kolik, vandin-
fus for gigt, udvortes på ringorm, bylder og 
forfrysninger.17

irland: spises med sødmælk mod astma, 
som blodstyrkende, mod svindsot, mælke-
afkog for bronkitis, lungebetændelse, mave-
onde, saften af kogte hvidløg eller et whisky-
udtræk mod hoste, kogt i havresuppe der spises 
for ondt i halsen; udvortes på bullen finger.18
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polen: for hoste indtages revne hvidløg kogt 
med mælk, på vorter lægges revne hvidløg.19

ungarn: mod sygdomme i luftvejene, for 
højt blodtryk, arteriesklerose, mavekatar, 
diarré, hudsygdomme, betændelser, dysenteri, 
influenza, kolera, gulsot, blodmangel, neu-
roser, på sår. i hele landet regnes hvidløg for 
sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende. 
en 90-årig kærnesund bondemand erklærede: 
hvis de vil leve længe, så spis hver dag et helt 
hvidløg, det har jeg altid gjort.20

bosnien, Hercegovina: hvidløgssaft drik-
kes for at få svulster til at svinde; som urindri-
vende mod vattersot, med mælk for tør hoste.21

Rusland: knuste hvidløg i honning mod 
ondartet hoste; spises for feber og malaria, saf-
ten på udslæt og vorter.22

æthiopien: spises mod snue, stikkes i 
næsen eller lægges på halsen mod malaria.23 
Kopterne: hvidløg revet i olie til omslag på 
psora (kløende udslæt); vinafkog drikkes af 
kvinder, som ønsker mere mælk i mammæ.24

indien: saften for hudlidelser, betændelser, 
hæmorroider, spedalskhed m.m., hvidløgolie 
på inficerede sår.25

indonesien: kogt med sukker til en sirup 
for åndenød, gul- og vattersot; knuste hvidløg 
blandet med honning på udslæt, med bomolie 
på sår.26

Kinesiske og tibetanske naturlæger bruger 
hvidløg mod forkølelse, astma, bronkialka-
tar, dårlig fordøjelse, diarré og forstyrrelser i 
blodcirkulationen.27

Hvidløgste til spædbørn med kolik, stegte 
hvidløg spises for strubehoste, knuste hvidløg 
plus citronsaft til gurgling af øm hals; gnides 
på ringorm (texas).28 mod flatulens svælges 
saften af tyggede hvidløg; for at fremskynde 
nedkomst skal kvinden drikke et glas hvidløg-
saft (New mexico).29

Folkemedicinske data sorteret efter 
kropsfunktioner:

urinvejene: rå hvidløg eller løgsaften 
indtages for blæresten; mod vattersot og 

Vild vitlök, ur christian Egenolff, Herbarum, 
arbum, fruticum, frumentorum ac leguminem, 

Frankfurt, 1546.
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leverlidelser spises hvidløg på fastende hjerte 
eller hvidløgsaft i kødsuppe, for nyrelidelser 
hvidløg og kørvel sat på brændevin (Falster) 
(danmark).30 mod blod i urinen (sverige);31 
spises for nyregrus (sicilien),32 gives børn for 
blæreslaphed (usa).33 – en schweizisk læge 
tilrådede at bruge hvidløg i stedet for kogsalt 
i saltfri diæter.34

maven: hvidløg spist før sengetid hol-
der fordøjelsen i orden,35 vandudtræk stiller 
diarré,36 for tarmluft spises dgl. et–tre hvid-
løg37 (danmark).

en tolvårig tysk pige led af kronisk diarré 
og smertefuld mavekrampe. man rådede 
moderen til at give hende hvidløgsuppe – alle-
rede dagen efter hørte diarréen op, og tredie-
dagen kunne hun forlade sengen. man spiste 
hvidløg mod maveonder (Østtyskland),38 et 
dekokt mod dysenteri (Grækenland);39 dr. 
schweitzer brugte i lambarene oftest hvidløg 
mod amøbedysenteri.40 et mælkeafkog indta-
ges i bolivia mod nervøs kolik og bændelorm.41

blodcirkulationen: spis hvidløg daglig mod 
for højt blodtryk (italien, Rusland, seychel-
lerne, Filippinerne, argentina)42 og mod arte-
riesklerose (tyskland, Rusland, usa);43 rå 
hvidløg eller et alkoholisk udtræk indtages  for 
åreknuder, omvendt skal et fed hvidløg spist 
med citronsaft og honning hæve blodtrykket 
(meksiko).44

Åndedrætsorganerne: mod forkølelse, 
hæshed, hoste tages et varmt mælkedekokt 
af hvidløg eller holdes et fed i hver side af 
munden (danmark),45 drikkes te af hvidløg 
(sverige, schweiz),46 spises knuste hvidløg og 
honning (Østrig, azerbaidshan),47 hvidløgsaft 
og honning (Rusland),48 byggrynssuppe kogt 
med hvidløg (algeriet);49 for kighoste spises rå 
hvidløg (sverige),50 et mælkeafkog (Rusland),51 
hvidløgsekstrakt og honning mod kighoste og 
bronkitis (indien);52 et dekokt af blade af hvid-
løg, løg og en Clinopodium-art drikkes for 
hævet hals (maya-indianerne).53 mod forkø-
lelse spises rå hvidløg (usa);54 amerikas første 

præsident, George Washington, spiste altid et 
hvidløg før sengetid når han mærkede at en 
forkølelse var i anmarch.55

inflammationer: hvidløg indgik i et sår-
plaster; omslag med hvidløg skulle ”modne” 
bylder (danmark),56 knuste hvidløg bindes 
på betændt finger (sverige).57 Kompres med 
hvidløg på giftige dyrebid regnes i tropiske 
og subtropiske lande for den mest effektive 
modforholdsregel.58

i første verdenskrig brugte militærlæger 
hvidløg som desinfektionsmiddel når de ope-
rerede under primitive forhold. Frisk hvid-
løgsaft blev fortyndet med vand, som svamp 
tjente sterilt sphagnum-mos; tusinder af sol-
daters liv skal være reddet på denne måde.59 
under anden verdenskrig købte den britiske 
regring tusinder af tons hvidløg til sårbehand-
ling, og ingen soldater fik sårbetændelse.60 
Russiske soldater blev forsynet med hvidløg 
som de skulle knuse i sår for at hindre infek-
tioner.61 sovjetiske forskere gjorde antisep-
tiske ekstrakter af hvidløg så populære, at de 
nu på klinikker og hospitaler kaldes ”russisk 
penicillin”.

diverse: 1855 udkom pjecen Hvidløg, det 
nyeste, bedste og med held anvendte middel imod 
gigt (2. opl. 1866). et kendt gigtmiddel var/er 
at drikke hvidløg sat på brændevin; på born-
holm tog man daglig et glas rom med hvidløg i 
mod gigtsmerter.62 der blev spist hvidløg mod 
gigt (sverige). 1838 skrives, at man for podagra 
skal spise hvidløg opblødt i vin;63 et flødeafkog 
blev taget mod koldfeber = malaria.64

unge mennesker med blegsot skulle drikke 
hvidløgssnaps (danmark);65 for filipenser spi-
ses rå hvidløg.66

Russisk folkemedicin har for nervøse træk-
ninger og anfald et mælkeafkog af hvidløg.67

Kogte og knuste hvidløg plus samme kvan-
tum honning lægges på eksem og herpes, det 
giver ofte gode resultater i løbet af få døgn; et 
mælkedekokt drikkes for at få en smuk teint 
(Rusland).68 allergisk udslæt behandles med 
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knuste hvidløg (meksiko).69 i tyrkiet spises 
hvidløg mod følgerne af solstik.70

mod paradentose: på en sovjetisk tand-
klinik blev finrevne hvidløg opslæmmet 
med destilleret vand i forholdet 1:2 og emul-
sionen to–tre minutter med vibrationsmas-
sage gnedet ind i tandkødet, derefter pålag-
des det hvidløgolie 10–15 minutter, sluttelig 
flere mundskylninger med hvidløgsaft. af 
32 patienter behandlet på denne måde var de 
29 tilfælde helt helbredte efter 15–20 daglige 
behandlinger.71

Hvidløg har vist sig at kunne hjælpe effek-
tivt mod nikotinforgiftning.72 den bulgarske 
læge petkov (sml. nedenfor) påviste, at hvidløg 
modvirker og endda forebygger blyforgift-
ning.73 en russisk forsker dr. Gurwitch hæv-
der, at hvidløg udsender stråler, som frem-
mer celledelingen i kroppen og således virker 
foryngende.74

Indhol dss toffer

Frisk hvidløg (bulbus allii sativi) indeholder 
det medicinsk inaktive alliin, som af enzymet 
alliinlyase (i drogen findes fem andre enzymer) 
spaltes til den antibiotiske substans allicin. 
påvirket af luftens ilt dannes bl.a. diallyldis-
ulfid og diallyltetrasulfid med den for hvidløg 
karakteristiske gennemtrængende lugt. den 
æteriske hvidløgolie har et stort indhold (ca. 
80 pct.) af sulfider. endvidere er isoleret cho-
lin, garlicin, adenosin, rhodanbrintsyre, jod, 
spor af uran, en række for organismen vigtig 
mineraler: magnesium, jern, zink, mangan, 
bor, kobber, kalcium, molybdæn og kobolt, 
der fungerer som biokatalysatorer, vitami-
nerne a, b1 og b2, C, nikotinsyreamid, flavo-
noider og substanser svarende til de mandlige 
og kvindelige kønshormoner.75

Fa r m a kol ogi  og t er a pi

de farmakologiske, bakteriologiske og kli-
niske undersøgelser af hvidløget begyndte 
først i 1930’erne, og der er publiceret flere 
hundrede videnskabelige arbejder om dets 
indholdsstoffer og deres virkninger. de fleste 
autorer mener at hvidløgets brede terapeutiske 
anvendelsesområde må tilskrives den sam-
lede effekt af drogens mange biologisk aktive 
kemiske forbindelser.

Hvidløg beroliger mave-tarmkanalen, 
modvirker de gæringsprocessor, som giver dys-
pepsi, diarré o.a. infektionssygdomme; dro-
gen er galdedrivende og sænker blodtrykket. 
der blev hidtil ikke noteret en tokcicitet o.a. 
uønskede bivirkninger selv ved høj dosering.

i vor tid med specifikke sundhedsproble-
mer har hvidløg fået en fortjent renæssance 
som et af de bedste antibiotiske og antisklero-
tiske naturlægemidler.

drogens medicinsk vigtigste indholdsstof 
er den æteriske olies allicin, hvis udpræget anti-
biotiske virkning udnyttes i forebyggelse og 
behandling af en lang række ind- og udvortes 
infektioner. Frisk hvidløgsaft i fortyndinger 
helt ned til 1:125 000 hæmmer væksten af de 
fleste sygdomsgivende mikroorganismer (bak-
terier, svampe). mod stafylokokker er saften 
virksom endog i 20 cm afstand.76 et gram alli-
cin har samme bakteriehæmmende effekt som 
15 000 i.e. penicillin. t.d. Yarnovich sprøjtede 
frisk hvidløgsaft direkte på bakteriekulturer; 
efter 10 minutter var enhver bevægelse i den 
ophørt.77 en anden antibiotisk substans i dro-
gen, garcilin, er særlig virksom overfor dysen-
teri, shigella- og salmonella infektioner hos 
børn og mod indvoldsorm.78 biokatalysato-
rerne deltager formentlig i den antibakterielle 
virkning på infektiøse tarmkatarer.79

sportslægen Friedländer konstaterede, at 
hvidløg modvirker den især hos vandpolospil-
lere ofte optrædende diarré.80 en kvindelig 
laboratorieassistent blev ved et uheld inficeret 
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med dysenteri. Hun fik opkastning og blodig 
diarré. på hospitalet ordinerede lægen e. Ross 
en dosis hvidløg fem gange daglig. opkast-
ningen standsede næsten med det samme, hun 
fik atter appetit og var 19 døgn efter kurens 
begyndelse oppegående. en anden af dr. Ross’ 
patienter havde i 17 år lidt af dyspepsi og coli-
tis. Hun fik to doser hvidløg to–tre gange dgl. 
og var helbredt i løbet af halvtredie måned.81

to amerikanske læger, Kotin og stein, 
beretter (1937) om deres meget positive resul-
tater med hvidløg-kure. der refereres tolv vidt 
forskellige sygehistorier, og de to læger kon-
kluderer: hvidløg er et uskadeligt men effek-
tivt middel til at forebygge tyfus, tb, difteritis 
og lungebetændelse; drogen modvirker alle 
infektioner i luftvejene, sanerer tarmfloraen 
og stimulerer fordøjelsen, stiller dyspepsi, 
kolik og flatulens samt dræber indvoldsorm.82

Farmakologiske undersøgelser har vist, at 
der sker en forøgelse af pepsis- og galdesekre-
tionen og stimulering af peristaltikken. den 
gram-positive bakterieflora bliver reguleret 
tilbage til normal coliflora, endvidere påvirkes 
tarmslinhindens gennemblødning og drogen 
stiller krampe i den reflektoriske muskula-
tur. den beroligende effekt kan sammenlig-
nes med narkotikas, men har ingen skadelige 
bivirkninger.83

den japanske forsker Fujavara opdagede 
1960, at allicinet ganske væsentligt fremmer 
kroppens optagelse af det vigtige b1-vitamin. i 
tarmene forbinder substansen sig med næring-
ens vitamin og danner stoffet allithiamin, 
der meget hurtigere end det ret ufordøjelige 
vitamin passerer tarmvæggen og går over i 
blodet, som får tidoblet vitaminholdigheden. 
dette er netop vigtigt i ondartede tilfælde 
af nervebetændelse. opdagelsen forklarer 
de gode resultater af at spise hvidløg mod 
lever- og galdesygdomme. under forsøg viste 
det sig, at indtagelsen af hvidløg fordobler 
leverens indhold af b1 i dets effektive form 

cocarboxylase, der er uundværlig for en nor-
mal leverfunktion.84

professor Nicolas Capo i barcelona erklæ-
rer: Ud fra mine kliniske erfaringer har hvid-
løg en særdeles god virkning på leveren, milten, 
galdeblæren og prostata.85 Hvidløg indeholder 
cystein, som påvirket af ilt omdannes til cys-
tin; begge deltager i leverens rensningsproces-
ser og regulerer de enzymatiske reaktioner. 
Cystein og dets derivater øger leverdens pro-
duktion af glykose med samtidig sænkning af 
blodets sukker- og kolesterinindhold.86

der blev med hvidløgpræparater opnået 
overordentlig gode resultater i behandlingen 
af hjerte- og blodkarsygdomme. Frygtede 
lidelser som arteriesklerose (”åreforkalk-
ning”), angina pectoris og thrombose (”blod-
prop”) skyldes patogene ændringer i blodkar 
og pulsårer.

en gruppe testpersoner fik 100 g smør og 
olie af frisk hvidløg. Hos dem dalede blodsys-
temets fedtholdighed markant, mens det steg 
i kontrolgruppen, der kun spiste smør. i et 
andet forsøg fik patienter daglig tre gange rå 
hvidløg. efter otte uger var blodets indhold af 
kolesterin faldet med næsten en trediedel, men 
det steg da der ikke blev ordineret hvidløg.87

efter længere tids indtagelse af hvidløg 
påvirkes hjertemuskulaturen på en positiv 
måde, hjertets kranspulsårer udvides, drogens 
adenosin forbedrer pulsårernes gennemtræng-
elighed og blodtrykket falder. drogen er derfor 
velegnet til ældre med kredsløbstyrrelser, mod 
hovedpine, svimmelhed, svigtende hukom-
melse etc.88 G. piotrowski, medlem af Genéve-
universitetets medicinske fakultet, berettede 
1948 om ca. 100 patienter med for højt blod-
tryk, der tre uger fik ret store doser hvidløg 
og derefter gradvis mindre. Hos 40 pct ind-
traf allerede efter en uge et signifikant fald i 
blodtrykket. patienternes hovedpine, svim-
melhed og angina-lignende smerter begyndte 
at forsvinde. lægen tog enhver forholdsregel 
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til sikring af, at alene hvidløg bevirkede dette 
resultat.89

Hvidløgets urin- og blærestensdrivende 
virkning, som længe har været kendt, skyl-
des rimeligvis også drogens evne til at udvide 
blodkarrene.

en række læger bekræfter, at hvidløg er 
meget effektiv overfor artereiesklerose; blod-
trykket falder og patienternes almenbefindede 
bedres næsten til normalen. efter injektioner 
med hvidløgekstrakter kunne det falde 20 
mm Hg og mere. de rhodanforbindelser, som 
findes i drogen, virker omtrent som jod, der 
længe blev brugt mod arteriesklerose.90

ortner behandlede 80 tilfælde af udpræget 
arteriesklerose med hvidløg og opnåede et fald 
i blodtrykket fra 240 til 180, 225 til 160 og 195 
til 155 mm Hg. selv hvor trykket ikke ændre-
des kunne altid noteres en varig bedring af til-
standen. schlesinger gav hvidløg til patienter 
med alvorlig arteriesklerose kombineret med 
højt blodtryk og angina pectoris; de positive 
virkninger indtraf allerede i løbet af en uge; 
blodtrykket faldt 5–25 mm Hg.

Hintzelmann inducerede dyr med arterie-
sklerose og konstaterede, at dyrene som fik 
hvidløg i foderet levede 132 pct. længere end 
kontrolgruppen; hans kollega Koch opnåede 
endda en tredobling af levetiden.91

undersøgelser i indien bekræftedes hvid-
løgets antithrombotiske virkning. af tre 
befolkningsgrupper, som spiste meget, lidt 
eller ingen hvidløg, havde blodet i grup-
pen med det største konsum en klart kortere 
koagulationstid, og det indeholdt mere fib-
rinogen. i 1970’erne blev det påvist, at hvid-
løgsekstrakt hindrer blodlegemernes aggrega-
tion. denne virkning tilskrives stoffet ajoen, 
som dannes af allicinet.92

endelig beretter Krämer og strecker om en 
gunstig indflydelse på angstdepressioner navn-
lig hos kvinder med stofskifte- og blodkarfor-
styrrelser og i klimakteriet.93
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