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1. Apotekerrose,  Rosa gallica 

Rosen er en op til 1,5 m høj løvfældende busk med oprette tornede grene, 

skinnende blade og halvfyldte røde blomster efterfulgt af røde 

hybenfrugter.  

Rosens frugthyben indeholder bl.a. C-vitamin. 

Rosen stammer fra Persien og har været dyrket siden antikken. 

I middelalderen ses rosen ofte benyttet som et antidepressivt middel. 

Rosenvand er mildt sammentrækkende og benyttes blandt andet som 

skintonic eller til at skylle betændte, smertende og trætte øjne.  

I køkkenet anvendes kronbladene til saftevand, gele, rosenvand, sirup eller 

kandiseret til pynt på kager. 

2. Baldrian, Valeriana officinalis 

Baldrian er en op til 1,5 m. høj flerårig urt med fjersnitdelte blade og et 

væld af små hvide eller blegrøde blomster i kvaste.  

 

Baldrian har en speciel lugt. Simon Paulli (Dansk læge og professor i 

medicin 1603-1680) sagde: Ja, katte bliver helt tossede og elskovssyge af 

baldrianlugten. Lugten skulle minde om kattens brunstdufte og kommer 

rigtig frem, når roden er blevet tørret.  

Baldrian har været benyttet som medicin tilbage i Oldtiden og i 

Middelalderen havde den næsten status som universalmiddel og blev brugt 

til alt.  

 

Baldrian virker beroligende, afslappende, krampeløsende, 

blodtrykssænkende, letter angst og modvirker stress.  

3. Betonia, læge, Betonica officinalis 

Lægebetonie er en op til 80 cm tæppedannende flerårig urt med takkede 

elipseformede blade og magenta-farvede akslignende blomsterstande. 

 

I tidligere tider har betonie været betragtet som et universalt middel, og 

det blev hævdet af Antonius Musa (63 fvt.-14 evt.), at den kunne kurere 

47 forskellige sygdomme. 
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Plantedelene over jorden bruges i dag i urtete, hvilket anses for at være 

lettere beroligende samt et styrkende middel for nervesystemet. 

4. Bukkeblad, bitterkløver, Menyanthes trifoliata 

Sumpelskende staude med ægformede blade og 10-30 cm høje oprettede 

klaser med hvide blomster, der er rosa på ydersiden og med en 

kapselfrugt. 

Bladene har en bitter smag som særligt gedebukke kan lide, heraf navnet. 

At den også kaldes bitterkløver skyldes de kløverlignende blade. 

 

Planten har tidligere været brugt til at give smag til øl. Den har også været 

brugt som erstatning for tobak. 

 

I den tidligere folkemedicinen blev udtræk af de tørrede blade brugt som 

et mavestyrkende, blodrensende, appetitstimulerende middel, ligesom 

den har fundet anvendelse ved tør hoste, gigt og ledsmerter og feber.  

 

 

 

5. Citronmelisse, Melissa officinalis 

Citronmelisssen kendes også under navnet hjertensfryd. 

Citronmelissen har op gennem tiderne været højtbesunget og lovprist 

som et hjertestyrkende middel, ligesom den også altid har været anvendt 

som et godt middel mod melankoli (at være nedtrykt). Hvis man tog den 

dagligt, mente man citronmelissen kunne fremme et langt liv. 

Citronmelisse er som afkog et afslappende og styrkende middel der 

benyttes ved rastløshed, nervøsitet, angst og spænding, ømme muskler 

ved influenza, mavekramper mm. 

 

Uden på kroppen kan den i en salve anvendes ved forkølelsessår mm. 
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6. Hasselurt, Asarum eupaeum 

Hasselurt er en flerårig 5-15 cm høj stedsegrøn skovbundsplante med 

krybende stængler, der danner et sammenhængende bunddække med 

nyreformede skinnende blade. Skjult under bladene sidder der 

klokkeformede, brunlige, ubetydelige blomster. 

Hasselurt stammer fra Middelhavslandenes og Mellemeuropas 

bjergskove. Den blev bragt til Danmark af munkene, der anvendte den 

medicinsk især som brækmiddel og afføringsmiddel.  

Hildegard af Bingen (1098-1179) skriver i Physica:  

Denne urt har farlige kræfter i sig og bør derfor behandles med 

frygtsomhed. Den har en ondskabsfuld og ustabil natur ligesom storm. 

Plantens varme er farlig. En person, som lider af gigt og feber og får denne 

urt serveret, vil få større smerter. En gravid kvinde der spiser den dør eller 

abortere. En pige der ikke er begyndt at menstruere, som spiser planten vil 

blive plaget grusomt.  

 

Hasselurt er giftig og hudirriterende. 

7. Kalmus, Acorus calamus 

Kalmus er en flerårig sumpplante mellem 50-150 cm høj med fingertykke, 

krybende, rødlige rodstokke og sværdformede blade med bølget rand. 

Den får grønne blomsterkolber, der stikker skråt ud fra stænglen. 

Kolberne forekommer kun, hvis planten vokser i vand. Kalmus er ikke i 

stand til at sætte frugt i Danmark. I stedet formeres den her ved at dele 

rodstokken. Hele planten har en skarp sød krydret duft.  

 

Kalmus stammer fra Indien og allerede i Oldtiden har der været en større 

eksport af den tørrede rod.  

Kalmusrod nævnes i næsten alle medicinske bøger tilbage fra oldtiden og 

videre op gennem middelalderen. I Kina allerede omkring 3700 f.kr. I mere 

end 2500 år har man i Indien og Egypten betragtet roden som et 

afrodisikum (elskovsmiddel). 

Den er bl.a. en af ingredienserne i Chr.4.´s Bitter (snaps). 

I Danmark er den forbudt til indvortes brug. 
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8. Kongelys, filtet, Verbascum thapsus 

Filtbladet kongelys er en to-årig urt. Det første år dannes en roset af 

dunede grundstillede blade, andet år skyder en kraftig blomsterstængel 

op med honningduftende gule blomster, der efterfølgende danner kapsler 

med små frø. 

Man har brugt tørrede blade til at ryge som erstatning for tobak og i 

folkemedicinen blev den tidligere brugt som et middel mod brystsyge 

(tuberkulose). 

Afkog af blomsten benyttes til at skylle lyst hår for at lysne det endnu 

mere. 

Den lange, hårede stængel blev i gamle dage dækket af fedt eller olie og 

benyttet som fakkel. 

Frøene indeholder et bedøvende stof. Virkningen har man kendt siden 

oldtiden til at bedøve fisk med, man kunne derved tage fiskene med 

hænderne.  

Frøenes bedøvende indhold blev under første verdenskrig benyttede som 

smertestillende middel til de sårede soldater.  

Udtræk mindsker slimdannelse og stimulerer ophostning af slim, 

inhalation af damp er gavnlig ved høfeber og problemer i bihulerne. 

Blomster trukket på olivenolie anvendes på smertende led, ørepine og 

hæmorroider. 

9. Koriander, Coriandrum sativum 

Koriander er en gammel kulturplante, der er blevet anvendt tilbage fra før 

vores tidsregning.   

I dag bruges frø og blade hovedsagelig som krydderurt. Frøene benyttes i 

tomatketchup, supper, karry- og grønsagsretter, eddikesyltning, urtesalt 

og urtete. 

Bladene bruges i stuvninger, salater og supper. 

Koriander blev i middelalderen benyttet som et elskovsmiddel. 

I Grækenland har man brugt den som smagsgiver til vin.  

Frøene er fordøjelsesstimulerende og mildt beroligende. Den har en 

krampeløsende virkning på tarmene og kan anvendes ved oppustethed, og 

tarmluft. Uden på kroppen har den været anvendt i salver for led, sener og 

muskel sygdomme. 
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10. Lavendel, Lavandula angustifolia lavandula officinalis  

Lavendel kan blive op til 1 m høj. Den har grålige, smalle blade og violette 

blomster siddende i aks. 

Navnet lavendel kommer af ordet ”lavare”, der betyder ”at vaske”. 

Lavendel blev tidligere benyttet til at give duft til vasketøjet og mange gør 

det stadig i dag. 

Lavendel er bakteriedræbende, kredsløbsstimulerende, krampeløsende, 

fordøjelsesfremmende og nerveberoligende. 

Lider man af søvnløshed kan man lave en lavendelpose og lægge den 

under hovedpuden, dette vil give en rolig søvn, har man hovedpine kan 

man gnide sig med et par kviste i tindingen.  

Lavendel er yndet at bruge til at plante mellem roserne for at holde lusene 

borte. Helt lusefri kan man ikke blive, men det reducerer helt sikkert 

bestanden.  

Æterisk lavendelolie blandet med vand i en sprøjteflaske, er god til at 

holde myg og andre smådyr på afstand. 

11. Malurt, Artemisia absinthium 

Malurt er en flerårig op til 1 meter høj urt med sølvskinnende, grå, 

snitdelte blade og hvidlige ubetydelige blomster. 

Talemåden ””Kom malurt i bægeret” henviser til plantens mange 

bitterstoffer.  

De overjordiske skud indeholder mange bitterstoffer, hvilket øger 

udskillelse af galde og mavesyre og derved stimulere fordøjelsen samt 

optagelse af næringsstoffer, hvilket er nyttig for mennesker med en dårlig 

fordøjelse. 

Derudover er planten appetitstimulerende og betændelseshæmmende. 

Planten har også været et traditionelt middel mod indvoldsorme.   

Absint, en bitter der består af bl.a malurt, anis og isop, har omkring 

århundredskiftet været meget populær i kunstnerkredsene i Paris. 

Desværre påvirker plantens indhold af thujon centralnervesystemet og 

kan i større mængder føre til sindssyge. Mon det er årsagen til at Van 

Gogh i sin sindssyge skar øret af?  

Den er i et afkog effektiv til at skylle hunden eller geden i for at slå lus og 

lopper ihjel. 
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I køkkenet kan malurt i små mængder krydre en sovs eller suppe, der er 

blevet for fed. Som snapseurt en den højt værdsat.  

12. Oregano / vild merian, Origanum vulgare 

Navnet oregano stammer fra græsk og betyder ”Bjergets fryd” og i 

Grækenland har man for at bringe lykke til brudepar lavet kranse af 

oregano, ligesom man har plantet oregano på gravene, for at sikre de 

afdøde et lykkeligt liv efter døden. Trivedes planten på gravstedet, var det 

tegn på, at de døde var lykkelige. 

I medicinen har den bl.a. været brugt til sygdomme i åndedrætsorganet 

og til at lindre luft i maven, ligesom den har været brugt til at fremkalde 

menstruation. 

Oregano/ vild merian blev skabt af gudinden Afrodite som et symbol på 

lykke, da hun ville redde en yndling fra at blive dræbt. 

Oregano/ vild merian driver djævlen på flugt, giver mennesket sundhed, 

og gør sindet lyst og giver godt humør, lyst til arbejde og tilfredshed i 

hjertet. 

Under hekseprocesser brugte man Oregano/ vild merian som røgemiddel 

for at jage djævlen bort fra pinebænken. Det kunne jo være farligt nok, 

hvis han viste sig, da man så mente, at han hjalp heksen. 

Oregano/ vild merian er blevet benyttet til at gnide små børns næser med 

for at forhindre forkølelse. 

13. Perikon, prikbladet, Johannesurt, Hypericum perforatum 

Mellem 30-60 cm høj flerårig plante med opret, grenet, træet stængel, 

modsatte ovale blade med prikker af gennemskinnelige oliekirtler, gule 

stjerneformede blomster.  

Perikon var tilbage i tiden omgæret af overtro. Navnet ”Johannesurt” har 

den fået efter en legende der siger, at planten voksede frem af det blod 

der faldt, da Johannes Døberens hoved blev båret frem på et fad, og 

Herodias herefter stak en nål i tungen på Johannes Døberen, fordi han 

havde talt så åbent om hendes mand. 

Der er blevet fortalt at blodet der flyder i plantens blade er så helligt at 

djævelen og hans håndlangere må flygte i rædsel. Når den blev gnedet 

mellem fingrene opstod der en duft af røgelse, der stak djævlen slemt i 

næsen. Dette har ført til et anden af plantens mange navne ”Djævelens 
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flugt”.  

Korsfarerne havde også planten med sig til det Hellige Land, så de kunne 

smøre den på deres sår. 

Som farveplante giver perikon en stærk gul farve. 

14. Rosmarin, Rosmarinus officinalis 

Navnet rosmarin betyder ”Havets dug”, og siden oldtiden har der været 

skrevet i urtebøgerne, at det blot at lugte til en rosmarinkvist kunne 

bevare ungdommen. 

Rosmarin er blevet brændt for at desinficere luften i husene eller man har 

lagt kviste i skuffer og skabe mod møl. 

Mange hårmidler med urter indeholder rosmarin, der har en stimulerende 

virkning på hårrødderne og giver håret kraft og glans. 

Rosmarin er stimulerende på kredsløbet, og i salver har den været 

anvendt ved muskelsmerter. 

Rosmarin gavner fordøjelsen og afhjælper træthed og hovedpine. 

15. Rude, Ruta graveolens 

I den katolske kirke brugte man rudekviste til, under messen, at stænke 

vievand rundt i kirken, den var dermed en vigtig del af ceremonien. 

Ruden eller vinruden var også ”den angrendes” urt. 

Også blandt hekse og ved sort magi har man benyttet sig af ruden. Blandt 

andet til at behandle sindssyge og epilepsi. 

I huse og kirker, hos store og små har man strøet rude på gulvene som et 

desinficerende middel og som beskyttelse mod det onde. 

Leonardo Da Vinci har fortalt, han var ruden tak skyldig. Da han efter at 

have indtaget plantens metafysiske kræfter, fik forstærket hans visioner.  
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16. Salvie, læge, Salvia officinalis 

Salvie er en flerårig, op til 80 cm høj halvbusk, med aromatiske, gråfiltede, 

aflange blade og blåviolette blomster. Holder af at vokse i en let jord i fuld 

sol.  

Navnet Salvie kommer af det latinske ord ”salvare” der betyder ”at 

helbrede”. På Salernoskolen i Italien (grundlagt i midten af 700-tallet) 

sagde man ”Hvorfor dø når der gror salvie i haven”. 

Langt tilbage i tiden har salvien været betragtet og benyttet som et 

universalmiddel til alskens sygdomme.  

Man har ikke udelukkende betragtet planten som lægeplante, men også 

som trolddomsurt. F.eks. kunne man med en stilk åbne eller  låse alle døre 

eller med en kvist kastet i et vandhul tørlægge det.  

Afkog af salvie bruges til mundskyld ved mundbetændelse. 

Salvie indeholder thujon der i større mængder er giftig. Salvie må ikke 

vokse i skygge eller i nærheden af brændenælder da thujon-indholdet så 

øges. 

Salvieost 

½ l. yoghurt dryppes af og tilsættes finthakkede salvieblade, salt og peber og evt. en anelse citronsaft. 

Det smager himmelsk på en bolle med røget skinke eller en kiks. 

17. Timian, Thymus 

Man har bl.a. balsameret lig med den og benyttet den som 

kyskhedsplante.  

Det latinske navn thymus betyder kraft / mod og det fortælles, at de 

romerske krigere badede i timianvand, for at få mod og styrke inden de 

drog i krig. 

Der findes mange forskellige timianarter og de er alle flerårige. Timian 

varierer i både udseende, duft og smag. 

Timian indeholder tymol, der er meget desinficerende og har samtidig 

konserverende egenskaber. 

I folkemedicinen har den i te eller hostesaft været brugt ved bl.a. bronkitis 

og kighoste, desinficering af sår eller og til at desinficere et rum. 

Timian er svampedræbende og den kan i te-udtræk bruges ved fodsvamp 

eller svamp i mundhulen. 
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18. Dild, Anethum graveolens 

Enårig urt. Man bruger både blade, skærmblomsten og frøene. 

Dild har tilbage i middelalderen været brugt til at holde trolddom borte 

fra dyr og mennesker. 

Dild er rig på mineraler, den stimulere appetitten, er vanddrivende, lindre 

og beroliger hvis man har luft i maven. Sammen med andre planter er den 

bl.a. nyttig ved forkølelse, hoste og influenza. 

Dild der tages regelmæssig af ammende mødre stimulerer 

mælkedannelsen og hjælper med til med at forebygge kolik, hos det lille 

barn. 

Dild kendes måske bedst fra syltekrukken og kryddereddiken anvendes 

som krydderi til fisk, kød, kartoffelsalat , creme fraiche og gravad laks. 

 


