Äkta Stormhatt (Aconitum napellus) –
Ranunculaceae

∼ Synonym :

Stormhatt

∼ Franskt namn :

Aconit Napel

∼ Fransk Synonym :

Casque de Jupiter

∼ Katalanskt namn :

Acònìt blau, tora blava,

xiuet, sivet
∼ Beskrivning :

80-130 cm.

Stora

blålila

blommor med brett hjälmlikt
övre hylleblad, bredare än
högt.

∼ Blomning :

Juli till September

∼ Utbredning :

Frisk eller fuktig näringsrik
mark,

i

lundar

och

skogsbryn.

Medicinska egenskaper :

Trots sin skönhet så är denna växt en av europas
giftigaste. Den innehåller ämnet aconitin, en mycket

giftig alkaloid, som attackerar nervsystemet och paralyserar olika vitala delar i
kroppen.

Inom medicinen har växten använts såväl invärtes som utvärtes. Invärtes som
smärtstillande mot neuralgi och ledinflammationer. Utvärtes ströks den på som salva

vid ytliga sår. Idag används den väldigt sällan på grund av de risker en eventuell
överdosering medför.

Kontakt med denna växt bör undvikas, och till och med att lukta på blomman kan
innebära en risk. Något riktigt motgift finns inte, och 2 till 3 gram av roten räcker för
att döda en vuxen människa.

Plocka eller använd aldrig Stormhatt på eget
bevåg!

Ett avkok från växten användes förr mot parasiter på boskap. Stormhatten användes
också för att döda vargar, genom att blanda ihop dess rötter med kött som man lade
ut i skogen.

En av växtens underarter, som växer i syd- och centraleuropa, heter just "Aconit tue
loup" (Aconitum lycoctonum vulparia) eller, fritt översatt, "Vargdödaren".

Lite historia :

Enligt legenden föddes stormhatten ur käftarna på
Kerberus, den trehövdade hund som vaktade

underjordens port i den grekiska mytologin. När

Herkules släpade upp honom från underjorden fylldes
hans käftar med fradga, och stormhatten uppkom.

I det romerska riket användes växten så flitigt till att

förgifta fiender att kejsare Trajanus förbjöd all odling
av den år 117 (han dog senare samma år av ett
slaganfall!?).

I den svenska mytologin berättas det att åskguden Tor
använde sig av stormhatten då han slogs mot vargar.
Namnets ursprung :

Det finns flera teorier rörande namnet Aconitum, som var känt redan under antiken.
En av dem är att namnet kommer från grekiskans "akon", som betyder "pil". Detta för

att den tidens soldater använde saft från växten för att förgifta sina pilspetsar. På så
vis räckte det att såra sin motståndare för att försätta honom i "icke stridbart skick".

Napellus betyder "liten rova" och syftar till rotens for

Den franska synonymen, Casque de Jupiter, kommer från
kronbladens form som påminner om gamla tiders
soldathjälmar (casque=hjälm).

Det svenska namnet, Stormhatt , har ett liknande
ursprung.

Plocka eller använd aldrig Stormhatt på eget
bevåg!

