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Hvert Aar indtil nu har vi indført for Tusinder af Kroner 
af Lægeplanter. I disse Tider, da det kan være vanskeligt 
baade paa Grund af Transportforhold og Valutaforhold at 
fremskaffe udenlandske Varer, er det af Betydning, at de Vær
dier, vi har i Landet, udnyttes i det Omfang, som det er mu
ligt. Det bør være en naturlig Opgave at søge at skaffe danske 
Patienter dansk Medicin paa danske Apoteker. Dette Arbejde 
er et Forsøg paa at støtte de spredte Kræfter og Forsøg paa 
Lægeplanternes Omraade og er foraarsaget af den Interesse, 
der fra omtrent alle Landets Egne har vist sig, siden Spørgs-
maalet har været behandlet i Apotekerforeningens Blad og 
derefter har været omtalt i Dagbladene. Det indeholder eh 
kort og praktisk Anvisning til at gaa i Gang med Arbejdet, 
og Danmarks Apotekerforening, der har taget Initiativet til 
Udgivelsen af Interesse for Sagen, stiller samtidig sin Sag
kundskab til Raadighed for enhver Forespørgsel angaaende 
Sagen og vil gerne være Mellemmand mellem Samlere og 
Købere. Enhver Forespørgsel til Apoteker Elkjer, Apoteket 
Rosen, Tuborgvej 269, København NV, eller til Danmarks Apo
tekerforening, Hammerichsgade 14, København V, skal blive 
besvaret saa godt som muligt. 



over de nævnte, bedes dette meddelt, for at ogsaa disse Sager 
kan blive belyst. 

For ikke at gøre dette lille Skrift for dyrt. er det ikke for
synet med farvede Billeder af Planterne: men nøjagtige Op
lysninger om Planter, der tænkes samlet, vil kunne faas paa 
det stedlige Apotek, der muligvis ogsaa er Aftager af nogle 
Plantedele, samt sikkert mange andre Steder hos Mennesker, 
der kender noget til Botanik, bl. a. sikkert hos en Del Lærere 
rundt paa Landet. 

Her i Bogen er kun medtaget Planter, der i Aar synes • 
at være Afsætningsmulighed for. Det er saaledes paa dette 
Omraade, at Forbruget er ret stærkt svingende fra Tid til 
anden og i de forskellige Lande, selv om det er Nabolande. 
Hertil kommer i nogle Tilfælde ogsaa den Omstændighed, at 
der kan være Lagre af enkelte Varer. Hvis nogle har læst 
min forrige Afhandling om dette Emne, vil man se, at flere 
af de Droger, der omtales deri, ikke er taget med her, da der 
ikke synes at være nogen Interesse for dem for Tiden. Der 
var f. Eks. omtalt Arnikablomster og Kalmusrod. For disse 
synes ikke at være Interesse her i Landet, medens man i Sve
rige siger, at man der ikke kan faa samlet tilstrækkeligt af 
disse Droger. 

Selv om en Plante er omtalt heri, ønsker jeg dog at frem
hæve, at dette ikke er nogen Garanti for, at den kan samles 
og sælges, da de forholdsvis smaa Mængder, der bruges af 
nogle af Tingene, maaske allerede er samlet, naar disse Op
lysninger finder Vej ud i Landet. Benyt derfor Tilbudet fra 
Danmarks Apotekerforening, før De gaar i Gang med at samle. 

Skulde der være andre Plantedele, der er Interesse for ud-




