
Fläcklungört  (Pulmonaria officinalis) – 
Boraginaceae 
 
 
∼ Synonym : Skånsk lungört, vitfläckig 

lungört  
∼ Franskt namn : Pulmonaire 
∼ Fransk Synonym :Herbe aux poumons, Lait 

de Notre Dame  
∼ Katalanskt namn : Pulmonària 

∼ Beskrivning :  15 till 30 cm. Hårig ört med 
vitfläckiga blad och strävhårig 
stjälk. Röd-rosa blommor som 
sedan övergår i blått.  

∼ Blomning :   Mars till Maj 
∼ Utbredning :  Mellaneuropeisk art som i  

Sverige endast växer i södra 
skåne. Trivs i öppen lövskog 
på väldränerad mark. Upp till 
1 800 m. 

 
Medicinska egenskaper :  

Fläcklungört har använts sedan antiken för att 
behandla olika typer av lungsjukdomar. 
Den innehåller saponiner, vilka är antiseptiska 
och har slemlösande och lenande egenskaper. 
Den kan användas mot bl.a halsont, bronkit och 
hosta 
 Bladen innehåller dessutom tanniner  (garvsyra) 
som har en sammandragande effekt och hjälper 

till att stoppa blödningar. Därför användes förr fläcklungört till att hejda blodiga 
upphostningar hos tuberkulossmittade. 



 
 
 
 
 
 
 

Flykten in i Egypten, 1500, Vittore 
Carpaccio. National Gallery of Art, 

Washington, D.C., USA 

 
Lite historia :  

Under den Heliga familjens flykt till Egypten ska 
Jungfru Maria, enligt legenden, ha spillt några 
droppar mjölk då hon ammade Jesus. Dropparna 
hamnade på en liten vacker ört med blålila blommor, 
numera känd under namnet fläcklungört. Som 
minne av denna dag har örten genom seklen  
bevarat de vita fläckarna på sina blad. 
Fläcklungörten är ett bra exempel på 
signaturlärans teorier. Denna lära menar att 
läkemedel ur naturen genom sitt utseende indikerar 

mot vilka sjukdomar de är verksamma. Fläcklungörtens vitfläckiga blad har en viss 
likhet med en sjuk lunga, och är således effektiv för att bota just lungsjukdomar. 
 
Namnets ursprung : 
Namnet, ”Pulmonaria officinalis” kommer av latinets ”pulmo” som betyder ”lunga”, och 
”officinalis” av latinets ”officina” = ”verkstad, apotek”.  
 
I  köket :  
De färska bladen, rika på c-vitamin och mineraler, är goda i en sallad. 
Finhackade passar dom utmärkt i en omelett tillsammans med en gul lök, vitlök och lite 
timjan. 
Eftersom bladen är rika på slemämnen kan de också användas till att reda såser, 
soppor och stuvningar. 
 
 


