
Slangehoved

Echium vulgare

Slangehoved er en toårig plante, der 

trives på kalkholdig bund ved 

grusgrave og tørre steder, fx. på 

skråningerne ved vejgennemskæringer. 

Den blomstrer i juni-juli og kræver fuld

sol. Blomsterstanden er en lang top 

med blå  tragtformede blomster med 

udragende støvfang. Bladene er 

ruhårede.

Den stammer fra Sydeuropa og har en 

lang historie bag sig som medicin mod 

slangebid.

Den forhandles under tiden som 

prydplante og anbefales som foder til 

bierne.

Dens ry som medicin, skyldes, at 

troende munke har ment at se en lighed

med slanger i blomsternes 

fremspringende støvveje, der med lidt 

god vilje kan minde om hugormens 

spillende tunge. 

Frøet er en firdelt nød, der i form kan 

minde om ormens smalle hoved.

Ifølge ’signaturlæren’ betød sådanne 

små kendetegn, at Gud i sit 

skaberværk, havde nedlagt et tegn om 

plantens anvendelse.

Signaturlæren var middelalderens 

medicinske teori og forsvandt først, da 

den impiriske videnskab overtog 

patentet på sandheden.

Retfærdigvis må siges, at megen 

lægekundskab beroede på erfaring og 

ikke kun på tilfældige ligheder, og 

slangehoved indeholder da også et stof,

pyrrolizidin, der har indvirkning på 

menneske kroppen.

Pyrrolizidin er desværre lettere giftigt 

for leveren og indtagelse af planten 

frarådes.

En heldig behandling med planten må 

derfor tilskrives en ’placebo effekt’ , 

der har fået patienten selv til at tro, at 

kuren har hjulpet.

Te af slangehoved har været brugt som 

veterinærmedicin og blev påført koens 

betændte yver og blomsternes blå farve

har ledt tanken hen på de svenske 

husarers uniformer, der sås lidt for ofte 

under de nordiske krige.

Når planten så blomstrede sammen 

med den gule ’kongelys’, var det 

næsten som at se det svenske flag og 

planten blev en tid lang anset for at 



være indslæbt til landet med de svenske

styrker.

Planten har mange regionale navne 

rundt om i Danmark, hvoraf flere har 

erotiske undertoner, hvor den 

tragtformede blomst ledte tanken hen 

på de kvindelige kønsdele, når 

hyrdedrenge havde tid til at fantasere 

ude i marken i tider, hvor #metoo 

endnu ikke var opfundet. 

Slangehoved har været dyrket i 

klosterets medicin have ’officinet’, 

men dyrkes ikke længere kommercielt.

I  Steges middelalderhave, står 

Slangehoved i signatur bedet. 

  


