
Havtorn  
Hippóphae rhamnoídes 

English: Sea-buckthorn  
Deutsch: Sanddorn 
 
Kaldes også klintepil, sandtidse eller 
havtjørn.   
Havtorn er svær at komme udenom 
når man vandrer på Rubjerg Knude, 
som er dækket af Danmarks største 
havtorne-krat. Den har vokset her 
siden istiden, og Tornby er faktisk 
opkaldt efter denne stikkende busk. 
Havtorn har en forbløffende evne til at 
klare sig i det barske miljø på knuden. 
Blade og grene er dækket af voks og 
små hår, der beskytter den mod sand 
og salt, og rødderne rækker dybt ned gennem sandet for at finde 
vand. 
De små gulbrune blomster kommer frem på han-planterne før 
løvspring (maj - juni), og om efteråret er hun-planterne tæt besat 
med bær, der brister hvis man prøver at plukke dem. 
 
Fremgangsmåde 
Anvend de uanseelige blomster i maj eller de gulorange modne bær 
i september-oktober. Det er tage grenen med og klippe bærrene af 
derhjemme.  Flasken fyldes halvt op med bær eller blomster og 
dækkes med spiritus. Bærrene kan med fordel komme en tur i 
fryseren et par dage. Det starter gæringsprocessen og giver en 
sødere smag.  De kan også fryses til senere brug. 
Trækketid er minimum 2 måneder. Da den har en tilbøjelighed til at 
gelere, skal glasset rystes engang i mellem, hvorefter den filtreres. 
Hvis der dannes bundfald skal der filtreres igen. Den vinder ved 
lagring (5 år).  
Havtornens bær kan også anvendes til fremstilling af syltetøj. 



Gul snerre  
Galium vérum 

English: Lady's Bedstraw 
Deutsch: Echtes 
 
Gul snerre kaldes også Jomfru Marias 
sengehalm, da man troede at Jomfru 
Maria havde plukket den som 
sengehalm til Jesusbarnet i krybben på 
grund af blomsternes blødhed. 
Før kristendommen regnedes blomsten 
for hellig og viet gudinden Freja, der er 
kærlighedens, ægteskabets og 
hjemmets gudinde. Derfor blev 
blomsten også lagt i sengen under 
fødende kvinder. Gennem tiderne er 
den også lagt i sengens halm for at 
fordrive lopper.  
 
Gul snerre er blevet brugt mod et utal af 
dårligdomme. Den er virksom mod hudlidelser og tarmkatar, gigt, 
krampe, stendannelser i nyrerne, og den har været anvendt som 
sveddrivende middel, sårmiddel og forgiftninger. Planten indeholder 
desuden et enzym, der får mælk til at løbe sammen. Deraf det 
latinske navn vérum, der betyder mælke-løbeurt. 
Roden er blevet brugt til at farve linned kraprødt og blomstertoppen 
til at farve gult og olivengrønt med. 
 
Fremgangsmåde 
Anvend blomsterne lige før udspring i juni og juli. De kan tørres til 
senere brug men ikke fryses. 
Blomsterne puttes i en flaske, hvor de overhældes med snaps. 
Herefter trækker den i 1 - 2 døgn og ikke længere. 
Efter filtrering bør den fortyndes. Den vinder ved lagring, idet dens 
karakteristiske smag først kommer frem efter lang tids lagring. 



Almindelig røllike 
Achilléa millefólium 

English: Sneezewort 
Deutsch: Sumpf-Schafgarbe 
 
Rølliken er meget almindelig og 
blomstrer juli-september.  
 
Røllike er blevet brugt til 
sårbehandling. I Frankrig blev 
planten kaldt for tømmer-mandsurt, 
desværre ikke fordi den var god 
imod ”tømmer-mænd”, men fordi 
tømmer-mændene benyttede den, 
når de huggede eller skar sig.  
I Danmark er den også blev kaldt 
soldaterurt, fordi soldater nød godt 
af dens sårhelende egenskaber. 
Helt op til slaget ved Dybbøl, var 
røllikeblade en del af de danske 
soldaters feltudstyr. Bladene blev 
opbevaret i en bæltepung. 
Planten er også blevet brugt som 
middel mod diarre, appetitløshed, 
hoste og mavekrampe. 
Det er røllikens indhold af æterisk 
olie og achillein, som giver den medicinske værdi. 
  
Fremgangsmåde 
Brug kun de nyudsprungne blomster og helst før bierne har været 
der. Blomsterne tørrer i ca. 5 dage.  
Fyld flasken 1/3 op og lad den trække i 4-5 dage.  
Kan drikkes frisk og har da en liflig og sødlig honningsmag, men 
kan også lagres . Den kan også med fordel lagres (ca. 14 dage) og 
opnår da en kraftig, bitteragtig smag.   



Almindelig agermåne 
Agrimonia eupatoria 

English: Agrimony   
Deutsch: Gewöhnlicher 
 
Brugen af agermåne som lægeurt 
går formodentlig tilbage til 
vikingetiden. Man har fundet dens 
frugter i Osebergskibet. 
Agermåne anvendtes først og 
fremmest ved forskellige lever- og 
galdesygdomme, samt betændelse i 
urinvejene. Udvortes blev den 
anvendt i gurglevand mod 
betændelse i mund- og svælg-
slimhinderne. 
Agermåne omslag blev også brugt 
mod sår og andre hudskader.  
Derudover blev agermåne anvendt 
mod slangebid, ledsmerter, 
åreknuder og forkølelse. 
 
 
 
Fremgangsmåde 
De blomstrende aks plukkes og tørres et par døgn.  
Herefter kommer de tørrede aks i en flaske, overhældes med snaps 
og trækker i ca. 1 uge. Derefter filtreres essensen. Det kan 
anbefales, at agermåne essensen trækker nogen tid.  
Fortyndes efter smag.   



Blåhat  
Knaútia arvénsis  

 
English: Field Scabious  
Deutsch: Wiesen-
Witwenblume 
 
Blåhat blev brugt i pesttider til 
omslag på pestbylder. 
Den skulle også kunne læge 
skab og syfilis. 
Hvis man bandt den om halsen 
skulle den tilmed værne mod 
kopper.  
 
Bladene kan bruges til at farve 
grønt og blåt. 
 
Den kendes fra Djævelsbid på 
de delte blade. 
 
Almindelig på markeder og 
overdrev, hvor den blomstrer i juni til august. 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåde 
De friske blomsterhoveder afklippes, skylles, tørres. Trækker i 4-5 
døgn, filtreres og hviler i ca. 2 uger. Der går ca. 60 blomsterhoveder 
til 1 hel falske snaps. Blåhat bitteren er mild og aromatisk med en 
fin eftersmag. 
 



Grå-bynke 
Artemisia vulgaris 

 
English: Mugwort   
Deutsch: Gemeiner Beifuß 
 
Grå bynke er en flerårig urt 
med en 60-120 cm høj stængel 
med grå hår. Denne plante er 
meget almindelig på rydninger, 
langs markskel og veje. 
 
Den blomstrer i juli-september 
og har en fin aromatisk duft. 
De fjersnitdelte blade er 
mørkegrønne på oversiden og 
sølvhvide på undersiden. De 
små filtrede kurve er samlet i 
store, topformede stande. Grå 
bynke har rødbrune eller 
bleggule blomster, der sidder i 
små kurve. 
 
 
Planten er blevet anvendt mod maveonder og nervesmerter. 
 
 
Fremgangsmåde 
De små friske blomster afraspes, skylles i et dørslag og tørres på 
en avis eller lignende i ca. en time. 
Trækker cirka 5 døgn og filtreres derefter. 
De tørrede blomster kan tørres og gemmes til senere brug. 
 
 



Hulkravet kodriver  
Primula veris 

 
English: Cowslip  
Deutsch: Echte Schlüßelblume 
 
Kodriver kaldtes i katolsk tid for 
"Sct. Peters nøgler", ”Jomfru 
Marias nøgleknippe” eller 
"Himmerigets nøgler". Den hører 
til de vildtvoksende planter, som 
blev hentet ind i klosterhaverne. 
Kodriver har haft megen 
anvendelse som lægeplante i 
folkemedicinen. Den har været 
brugt mod melankoli, hovedpine 
og podagra (urinsyregift - det 
som Kaptajn Vom fra Knold og 
Tot lider af - fremkaldes af 
vellevned og bl.a. rødvin). 
 
Fremgangsmåde 
Blomstrer i april. De grønne blade fjernes og de gule blomster 
puttes i en flaske og overhældes med snaps og trækker i 2-4 døgn. 
Filtreres og fortyndes efter smag. 
 
 



Tormentilpotentil  
Potentilla erécta  
English: Tormentil  
Deutsch: Blutwurz 
 
Kaldes også Blodrod på 
grund af den tykke jord-
stængel, der er rød som 
blod, når man skærer den 
op. Den er let at kende på 
sine fire gule kronblade, 
med grønne bægerblade 
imellem. 
  
Blomstrer juni-august men roden skal helst graves op før 
blomstringen, da den så bevarer mest saft og kraft. 
Tormentilen har været anvendt som lægeplante til både indvortes 
og udvortes brug. Er blevet brugt til en del blodrelaterede 
sygdomme pga. saftens lighed med blod. Indeholder indtil 20% 
tomentilgarbesyre, samt tormentilrødt, kinovasyre og kinovin. 
 
Fremgangsmåde 
Roden graves forsigtigt op. Alle smårødder fjernes og tormentilen 
skylles under den kolde hane. Brug en børste og lad den tørre. 
Herefter skæres roden i skiver og kommes på flaske. Brug rigeligt 
med snaps. Når rodskiverne er dækket med snaps og fylder 1/3 
skal der hældes yderligere 2/3 snaps i glasset. Den skal trække 
med spiritus i en godt en måned, hvorefter den dejligt brunrøde 
essens sies fra. Denne guddommelige snaps drikkes fortyndet 
(1:10). 
Roden kan i skiveskåret stand fryses eller tørres til senere brug. 
Hvis tormentilen fryses, skal den tøs op i snaps. 
   



 

Rejnfan  
Tanacétum vulgáre 
English: Tansy  
Deutsch: Rainfarn 
 
Kaldes også for guldknap, 
ormekrudt, rønfer og 
regnfang. 
Rejnfan har været anvendt i 
mange lande, særlig som 
ormedrivende middel (deraf 
betegnelsen ormekrudt). 
I sengehalm er den god mod 
lopper og blandet i 
hakkelsen mod kværke hos 
heste. Den kunne fordrive 
fluer, væggelus og lopper, 
og blev den lagt mellem 
klæderne mod møl. 
  
 
Rejnfan har fået tilnavnet "herba immortalis" - den udødelige urt - 
da man indgned lig med den, så de ikke blev fortæret af orm.  
 
Fremgangsmåde 
Anvend de friske gule blomster eller bladene. Blomsterne høstes fra 
juli til september, men kun de nyudsprungne kan bruges. Bladene 
skal plukkes inden blomsterne springer ud. 
Blomster eller blade kommes i en falske efter et par dages tørring. 
Trækker 1-3 dage, hvorefter essensen filtreres fra. Den vinder 
meget ved lagring. Den har en grøngulig farve, som senere ændrer 
sig til brun. Smagen er meget skarp, hvilket skyldes indholdet af 
bitterstoffet tanacetin. Den indeholder desuden æteriske olie. 
 



Almindelig hyld 
Sambucus nigra 

 
English: Elder  
Deutsch: Schwarzer Holunder 
 
Hylden har siden oldtiden været 
et helligt træ, og utallige myter 
og overtro knytter sig til hylden. 
Gudinden Freja boede i et 
hyldetræ, og da hun skærmede 
mod alt ondt, var det også 
naturligt at man værnede om 
hylden. 
 
Den er blevet brugt mod et utal 
af sygdomme: hovedpine, 
spoleorm, koldfeber, mæslinger 
m.m. 
 
Noget er der nu om snakken idet bærrene indeholder store 
mængder A-, B- og C-vitaminer.  
Hyldeblomsterne indeholder desuden rutin, der har samme virkning 
som P-vitamin, der er en nødvendig del af kosten, hvis man vil 
undgå visse mangelsygdomme, som viser sig ved blødninger (f.eks. 
skørbug). 
 
Fremgangsmåde 
Pluk blomsterskærme når de lige er sprunget ud. Småblomsterne af 
4-6 skærme sættes på en flaske snaps. Trækketiden er 2-3 døgn. 
Smagen er blid, honningagtig, meget tiltalende. Farven er stærkt 
gul, senere en anelse grøn. Snapsen vinder ikke ved lagring. 
 



Kommen 
Carum carvi 
 
English: Caraway   
Deutsch: Wiesen-Kümmel 
 
Kommen er blevet brugt 
som krydderi siden 
stenalderen. Den vokser i 
Rubjerg plantage, men er 
eller ret sjælden ved 
vestkysten. 
 
Bruges i dag i store 
mængder i parfume-
industrien og til snaps, ost 
og brød. 
 
Anbefales af Henrik 
Harpestræng for luft i 
maven, som urindrivende 
middel, som hjælp til 
fordøjelsen og mod 
spoleorm.  
 
Blev blandet sammen med brød og ost for at modvirke luft i maven 
og koliksmerter. 
 
 
Fremgangsmåde 
Frøene kan høstes i juli. Kan tilsættes andre kryddersnapse i små 
mængder (½ teske). Mange snapse man bruger til at lave 
kryddersnapse af indeholder i forvejen kommen f.eks. den mest 
brugte som er Brøndum snaps. 



Klitfyr 
Pinus contorta 

 
English: Lodgepole Pine  
Deutsch: Dreh-Kiefer 
 
 
Kogler fra fyrretræer er meget 
velegnede til kryddersnaps. 
Man kan bruge skovfyr, men 
også bjergfyr og klitfyr som er 
udbredte i klitplantagerne. 
Da disse træer først blev 
indført til Danmark for omkring 
hundrede år siden, er der ikke 
nogen tradition for at bruge 
dem i folkemedicinen. 
I Alperne hvor bjergfyr 
oprindelig stammer fra, plejer 
bjergvandrere at tygge på de 
nye skud for at undgå 
forkølelse, og de er også en 
vigtig ingrediens i urtebolcher.  Skovfyr Pinus sylvestris 
 
 
Fremgangsmåde 
Pluk 5-10 små grønne kogler og put dem i en flaske med spiritus. 
Koglerne kan trække med fordel trække et halvt år. Nogen lader 
koglerne blive i flasken pga. deres dekorative værdi. 
 



Smalbladet Timian 
Thymus serpyllum 
 
English: Breckland Thyme 
Deutsch: Sand-Thymian 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Danmark vokser der udover smalbladet timian også bredbladet 
timian og voldtimian.  
Den mest kendte er dog almindelig timian, som er en gammel 
krydderurt, som findes i de fleste krydderurtebede.  
Alle sammen bruges medicinsk som urtete ved hoste- og 
fordøjelsesbesvær.  
Timian er også blevet brugt som nervestyrkende medicin og som 
sved- og urindrivende middel. 
 
 
Fremgangsmåde 
Til kryddersnaps kan man bruge de knapt udsprungne 
blomsterskud. Fyld en flaske 1/3 op og lad den trække i 14 dage. 
Det giver en meget behagelig kryddersnaps til de "Gule ærter".  
Bladene kan også bruges til en mere kras bjesk. 
Kom en kvist frisk timian i en flaske, og fyld efter hver gang der er 
taget noget essens. En sådan kvist kan holde meget længe og er 
meget dekorativ. 
Får en fin gul farve og en frisk, lidt stærk smag.  


