Slåttergubbe (Arnica montana) – Asteraceae
∼ Synonym :

Hästfibbla, Nysblad, Arnika

∼ Franskt namn :

Arnica

∼ Fransk Synonym : Bétoine des Vosges, Souci
des Alpes, Tabac des
Savoyards
∼ Katalanskt namn :

Árnica, Tabac de pastor,

Esternudera

∼ Beskrivning :

20 till 60 cm. Flerårig ört
med kraftig jordstam.

Strävhåriga blad samlade i
en basal rosett. Motsatta

stjälkblad och orangegula
blommor.
∼ Blomning :

Juni till Augusti

∼ Utbredning :

Alpbetesmarker, ljunghedar
och skogsbryn. Upp till
2 500 m. Europa,

Nordamerika och Asien.

Fridlyst på flera platser i europa.
Medicinska egenskaper :

Slåttergubbe, eller Arnika, är mycket populär inom farmakologin. Den används
framförallt utvärtes, och läkare bör rådfrågas före all invärtes användning.

Växten innehåller eteriska oljor som är antiinflammatoriska, och som stimulerar
blodflödet i muskulaturen.

Slåttergubbe används som salva, till omslag eller tas som tinktur för att lindra vid
träningsvärk, stukningar, svullnader, blodutgjutningar mm.

Slåttergubbens popularitet som läkeväxt har medfört att den på flera ställen blivit

ovanlig, och man bör helst låta bli att plocka den (dessutom är den fridlyst på flera

håll i Frankrike). Använd istället homeopatiska medel
som ni hittar på apoteket, och glöm inte att ta med er

en tub med salva då ni ger er ut på vandring. Den kan
komma väl till pass, bl.a vid insektsbett. Undvik dock
Alla rugbyspelares vän!

att gnida in ett öppet sår eller irriterad hud!

Lite historia :

Det var Sankt Hildegard (Hildegard av Bingen, 1098-1179,
Tyskland) som för första gången omnämnde växtens

medicinska egenskaper i sin bok om läkeväxter. Sankt
Hildegard var för övrigt före sin tid i det avseende att hon
ansåg att kroppen var lika viktig som själen, en åsikt som

inte delades av alla. Kanske bidrog detta till att hon faktiskt
aldrig officiellt kanoniserats som helgon!

En mer "jordnära" användning av växten stod förr i tiden

befolkningen i franska bergstrakter för, då de rökte växten för att lindra hosta och
bronkit. Även i Sverige rökte man förr växten vid brist på tobak.
Slåttergubben har också använts till att färga tyger.
Namnets ursprung :

Det finns flera olika teorier om namnets ursprung.

En är att namnet kommer från grekiskans « ptarmica » = « som
orsakar nysning » (Nysört, Achillea ptarmica, tillhör samma
familj).

En annan teori är att växtens ludna blad är upphov till namnet
eftersom "arnikos" betyder ungefär "lammskinn" på grekiska.

Montana kommer från latinets "mons" = "berg" eller "som växer i
bergen".

Det svenska namnet "Slåttergubbe" kommer från att blomningstiden sammanfaller
med med den tid på året då man slår ängarna för att få vinterfoder till korna.

