Rølliken blev brugt til at behandle sår
Planten med de små blomster, der er samlet i skærme,
blev tidligere også kaldt for soldaterurt
Langs veje og på åbne græsklædte områder kan vi
overalt i landet møde den hvide røllike. Den overses
let, når den ikke blomstrer, men heldigvis har den en
meget lang blomstringstid, fra engang midt på
sommeren og så hele efteråret og enkelte fortsætter
langt ind i vinteren. Så hvis vinteren er mild, er det en
af dem, der kan indgå i en julebuket.
Røllike er en kurveblomst. Hos dem er de enkelte
blomster så små, at planten i udviklingens løb har
samlet dem til tætte stande, så mange blomster
kommer til at virke som én blomst. Hos røllike er det
dog ikke nok, kurvene er her så små, at de igen er
samlet i en halvskærm, så de kan lokke insekterne til

Røllike er en gammel lægeplante, der er blevet
brugt mod mange forskellige sygdomme, dog især
til sårbehandling, men også indvortes til dårlig
mave og hoste.
.
Røllike hedder på latin achillea millifolium, heri ligger en henvisning til den græske sagnhelt
Achilleus. Han var tæt på at være usårlig, idet han moder havde dyppet ham i
underverdenens flod. Dog havde hun under »dåben« holdt ham i hælen. Her kunne han
såres, og her blev han under Den Trojanske Krig ramt af en forgiftet pil. Achilleus kendte
godt brugen af røllike, men måske havde han ikke lige noget ved hånden.
Senere blev røllike en uundværlig del af enhver soldats oppakning. Soldater er udsat for sår,
og så er det godt at have en behandling lige ved hånden, derfor kaldtes planten senere
soldaterurt.
Røllike indeholder en del æteriske olier. De kan naturligvis trækkes ud med varmt vand som
te, men bedre med alkohol. Et sådant udtræk gavner og styrker maven, og så smager det
fortræffeligt, især når den lige har lagret et par måneder. Hvis man så har ondt i maven og
ikke ønsker at få alkoholen med, kan man hælde udtrækket i kogende vand. Derved
fordamper alkohol og de æteriske olier bevares i fuldt omfang.

