SCT. BENDTS KIRKES KLOSTERURTEHAVE
SCT. BENDTS KIRKES JUBILÆUMS 850 ÅR 2020, Beskrivelse af klosterkirkens plantebedes indhold
Af C.Kæregaard

Haveplan nr

Navn dansk

31.07.2020 vers.2.00

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

1

Apotekerrose

Rosa gallica var
Mundi

I middelalderen var det
først og fremmest i
klosterhaverne, der blev
dyrket roser, og Rosa
gallica 'Officinalis'
('Apotekerrosen') var, som
navnet antyder, vigtig i
medicinsk sammenhæng.

Rosenvand og rosen eddike
regnedes for lindrende mod
hjertebanken, mavebesvær,
hovedpine, melankoli og
meget andet. Selv hyben
anvendtes medicinsk, skønt
C-vitaminerne var et ukendt
begreb på den tid.

Ja

2

Lægestokrose

Althea
officinalis

Flerårig 150-200 cm. høj
plante
Læge-Stokrose er fredet i
den danske natur. Den
må ikke plukkes, graves
op, samles ind eller
ødelægges. LægeStokrose er god til at
tiltrække sommerfugle og
humlebier. Blomstrer sent
på sommeren fra juli og
hen til september.

Lægestokrose er en gammel
lægeplante. Man har brugt
planteslim fra roden til
hostesaft og knust planten
og blandet den med honning
til at hele sår med.
Desuden har den været
brugt mod epilepsi,
muskelsmerter, tør hoste og
som lindrende creme mod
tør hud.

Ja
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Navn dansk
Lægealant

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Inula helenium

Plantebeskrivelse
En op til 3 m. høj (oftest
dog kun 1,5 m.) staude
med store tilspidsede
blade, gule kurvblomster
og store kødfulde rødder
der smager stærkt.
Den vokser vildt i store
dele af det sydlige
Europa, og er forvildet fra
dyrkning i det meste af
Nordeuropa, heriblandt
Danmark.
Som krydderi er den
særlig kendt fra de gamle
romeres opskrifter.

4

Løvstikke

Levisticum
officinalis

Løvstikke er en af de helt
uundværlige krydderurter.
Løvstikke er en flerårig
skærmplante, der under
blomstring bliver 1-1½ m
høj. Store mørkegrønne
skvalderkålsagtige blade
og gulgrønne blomster.
Alle plantens dele er
stærkt aromatisk
duftende.
Krydderi: Blade, blomster,
frø og rod bruges til salat,
suppe, stuvning, kartofler,
kål, marinader, stegning,
vildt.

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten
I middelalderen var den
kendt bla. under navnet
halsurt, på grund af dens
virkning mod lunge og
halsproblemer. Man bruger
rødder og blomster mod
bronkitis, kighoste, pest,
astma, hoste, høfeber,
influenza, tuberkulose,
blodmangel og svag mave.
Planten er vanddrivende,
immunstimulerende, bakterie
og virushæmmende,
ormedrivende, fremmer
menstruation, varmende,
slimløsende, almen
stimulerende,
appetitstimulerende og
fordøjelsesfremmende.
Udvortes bruges den mod
eksem, herbes, fnat,
filipenser og andre
hudsygdomme.
Bruges ikke ved graviditet.
Medicinsk: Rheumatisme,
fordøjelsesfremmende,
blæresten, dårligt syn,
vanddrivende, udrensende,
halsbetændelse, bronchitis,
menstruationssmerter,
slankende. Bruges ikke ved
graviditet og nyresygdomme.
Har også været en vigtig
lægeplante. Harpestreng
(o.1300) giver den mod
leverlidelser, rumlen i
maven, vandafkog mod
blæresten. Blev også brugt som

Flerårig
plante
Ja

Ja

lægemiddel til kvæg.

Diverse: The, snaps, likør,
dekoration, parfume.
2
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5

Kvan

Angelica
archangelica

Er en oprindelig nordisk
plante. Kvan Blev dyrket i
vikingetiden i de såkaldte
kvangårde, nordens
ældste haver og blev
brugt af vikingerne som
både medicin og en vigtigt
næringsmiddel, som
vitaminkilde mod bl.a.
skørbug.

6

Pimpinellerod

Pimpinella
Saxifraga

Pimpinella anisum
50 cm. høj spinkel
skærmplante med hvide
skærme og
lakridsduftende frø og
blade.
Dyrkning: Sol, let jord.
Bryder sig ikke om
omplantning.
Krydderi: Frø i karryretter,
kål, slik og desserter.
Blade og blomster i salat,
suppe og frugtsalat.
Rødder og stængler kan
også bruges

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten
I Norge, Island, på Færøerne
og i Grønland blev plantens
C-vitaminindhold brugt til at
modvirke skørbug. I
middelalderen blev planten
anvendt som det måske
vigtigste middel mod pest.
Diabetikere bør ikke spise
planten. Blev i middelalderen
kendt og elsket over hele
europa som et middel mod
alskens sygdomme. Vigtigt
middel mod pestsmitte, både
til helbredelse og til
beskyttelse. Lægerne bar
altid et stykke kvan i en snor
om halsen. Kendt i Europa
sveddrivende
betændelseshæmmende,
anorexia, fordøjelse,
migræne; bronchitis,
forkølelse, influenza,
menstruations-problemer.
Medicinsk: Hjælper på
fordøjelsesbesvær, hoste,
tarmluft og kolik.
Slimløsende, vanddrivende,
krampeløsende. Øger
mælkeproduktionen,
fremmer leverregeneration.
Udvortes mod lus.
Betændelsesbekæmpende,
fordøjelsesfremmende,
sveddrivende. Anvendelse:
Halsbetændelse;
betændelse i svælg og
strube; bronkitis;
stenlidelser; gigt og pest.

Flerårig
plante
Ja

Ja
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8

Navn dansk
Baldrian

Sæbeurt

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Valeriana
officinalis

Saponaria
officinalis

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Læge-Baldrian (Valeriana
officinalis) er en 30-150
cm høj urt, der i Danmark
vokser i skove, grøfter og
enge.
Planten og især
jordstænglen indeholder
flere aktive stoffer: en
æterisk olie, der sammen
med valerensyre og
isovaleriansyre fremkalder
den meget
gennemtrængende lugt,
som er typisk for baldrian.

Tidligere blev den tørrede
rod af baldrian brugt mod
gigt, pest og vattersot
(ødemer). Baldrian the og
baldriandråber bruges mod
søvnløshed.

Almindelig Sæbeurt eller
bare kaldet Sæbeurt er en
30-60 cm høj urt, der i
Danmark vokser vildt
omkring bebyggelser. Alle
dele af planten, men især
jordstænglen, indeholder
2-5 % af triterpensaponiner, som er bundet
til quillaiasyre.

Sæbeurt er af munkene
brugt som slimløsende og
afførende middel, mod gigt,
samt til behandling af eksem
og andre hudsygdomme.
Nogle anbefaler den mod
syfilis og gonorré.
Sæbeurt (Saponaria
officinalis). Et ekstrakt af
roden til hårvask (indeholder
saponin). En grød af bladene
lægges som trækplaster tre
til fire timer direkte over en
smertende milt.

Flerårig
plante
Flerårig
staude
Bog:
Anemett
e Olsen
side 20

Indtagelse af store doser kan
give hovedpine, søvnløshed,
udvidede pupiller og urolig
hjertevirksomhed.

Ja
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9

Balsam

Tanacetum
balsamita

Er bladrig op til 90 cm høj
flerårig duftplante med
meget aromatiske blade.
Balsam blev førhen også
kaldt bibelblad. Dette
skyldes, at plantens
tørrede blade blev brugt
som velduftende
bogmærker i bibler, af de
amerikanske nybyggere.
Balsam, Tanacetum
balsamita, er en gammel
duftplante, der var
almindelig i klosterhaver.
Balsam med kamferduft
får kamillelignende
blomster, og balsam med
pebermynteduft får
blomster, der ligner
rejnfans.

Lægeurt fra Sydeuropa, med
bibelske betydninger, den
skal have været brugt i det
vand Maria Magdalene
vaskede Jesus fødder med
da han hang på
korset. Balsam er førhen
også blevet brugt som
smagsgiver til øl.
Plantens blade kan bruges
tørrede i potpourrie. Brugt
mod epilepsi, spedalskhed,
lus og trediedagsfeber.

Flerårig
bog
Anemett
e Olsen
side 22

10

Kartebolle,
gærde

Dipsacus
fullonum

Navnet "kartebolle"
hentyder til at man har
brugt karte uld med. At
karte vil sige, at man
redte fåreulden igennem,
så snavs blev sorteret fra,
og den ikke filtrede.
Derefter kunne man
spinde garn af ulden på
en rok.

Gærde-Kartebolle har også i
folkemedicinen været
anvendt som lægeplante.

2-årig

Plantens latinske navn
"Dipsacus" betyder ”jeg
tørster”, og henviser til de
kræmmerhusformede blade,
der opsamler regnvand.
Vandet har været tillagt
helbredende egenskaber.
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Flerårig
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11a

Etageløg

Allium cepa
"proliferum"

1,2 m. Kraftig løgplante,
med yngelløg der vokser
videre i stedet for
blomster. Op til 4 etager
når den trives godt. Både
yngelløg, blade og
moderløg kan bruges.
Krydderi: Unge blade som
purløg. Små løg som
almindelige løg.

Medicinsk:
Fordøjelsesfremmende,
antibiotiske. Som hvidløg,
dog knap så stærkt virkende

Flerårig

11b

Purløg

Allium
schoenoprasum

Højde: 30-40 cm

I gamle bøger kan man læse
at purløg giver hovedpine og
dårlig søvn med onde
drømme, men at mave, nyrer
og blære har godt af at man
spiser planten.
Hvis du tilbereder den med
honning skulle den fjerne
slim fra luftvejene og gøre
dig lystig

1-årig –
kan
være
flerårig
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11c

Kinesisk purløg

Allium
tuberosum

11d

Ramsløg

Allium Ursinum

Foto af plante

Tegning af
plante

Plantebeskrivelse
Kinesisk purløg kaldes
også kinaløg eller
hvidløgspurløg. Bladene
smager mildt og godt af
hvidløg. De første år er
bladene meget smalle,
men de bliver bredere
med alderen. Højden af
planten er ca. 15-25-50
cm.

PAS PÅ
Artsgruppe
Tracheophyta

Ramsløg kan forveksles
med Høst-Tidløs, der
indeholder cellegiften
colchicin, og med
Liljekonval, der bl.a.
indeholder flere former for
hjertegift kaldet
cardenolider

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

Bladene er rige på Cvitaminer og fytonsider, dvs.
stoffer, der hæmmer
væksten af
sygdomsfremkaldende
mikroorganismer

Flerårig

Har nogenlunde samme
virkning og lugt som hvidløg.

Flerårig
løgplante

Bruges som krydderi, virker
afførende, god ved
fordøjelsesbesvær, bronkitis,
åreforkalkning og orm.
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12a

Pebermynte

Mentha x
piperita

Peber-Mynte (Mentha x
piperita) er en staude,
som er en krydsning
mellem Vand-Mynte og
Grøn Mynte.[1] Dufter af
fin aroma af After Eightchokolade, let mentol og
sødlig spearmint. Dufter
af mintchokolade. Planten
er cirka 50 cm høj og
robust til overvintring.

12b

Krusemynte

Mentha spicata
var. `Crispa`

Marokkansk Mynte 40-50
cm. høj staude/krydderurt.
Breder sig ganske kraftigt.
Marokkansk mynte er en
sort af krusemynte,
Mentha spicata var.
Crispa. Sorten hedder
‘Moroccan’ (engelsk =
»Marokkansk«), så det
fulde navn er: Mentha
spicata var. crispa
‘Moroccan’.

Mentha spicata

Grøn Mynte er en 30-90
cm høj .Arten hedder på
engelsk “spearmint”, og
aromaen af tandpasta og
tyggegummi fornægter sig
ikke.
En variant af grøn mynte
med sødlig, frisk aroma af
spearmint, bruges i
Nordafrika til te og salater.
Meget anvendelig i mad.
Sorten bruges også til den
populære drink mojito.

Marokkansk
mynte

12c

Grøn mynte

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten
Pepermynte bruges som
smags- og duftsætter til
f.eks. slik og tandpasta.
Den kan bruges som
nydelses te, eller medicinsk
te, hvor den er stimulerende,
fordøjelsesfremmende,
modvirker tarmluft og den
skulle også lindre hovedpine.
Som lægeplante bruges den
ved forkølelse og
oppustethed.

Flerårig
plante
Flerårig

Flerårig
Den
store
Nordiske
Flora

Planten indeholder som
nævnt æteriske olier
(hovedindholdet er (R)Carvon, men derimod ikke
mentol), bitterstoffer,
garvestoffer og harpikser.
Planten er
appetitvækkende,
opstrammende og
krampeløsnende, styrker
hjerte og hukommelse,
stilner hikke.

Flerårig
Den
store
nordiske
Flora
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Navn dansk
Æblemynte

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Mentha
suaveolens

(Rund-bladet)
(rotundi-folia)

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

90 cm. Den klassiske
grønne madmynte, med
lysegrønne blade. Sund
og kraftigvoksende. Apple
mint is called hierbabuena
in Spain and most South
American countries,
literally meaning "good
herb".

Apple mynte har været brugt
i for tusinder af år i mange
dele af verden, herunder
Afrika, Europa , Asien
medicinske formål , og
Amerika

Flerårig
Den
store
nordiske
Flora

Har været brugt som
feberstillende middel, mod
koldfeber (malaria),
trolddomsurt. Plantens fem
kronblade blev set som
symbol på Jesu fem
sårhuller og kunne bortjage
djævelen alle sygdommes
ophav.
Herba benedicta feberstillende og beroligende
samt mod brystsyge. Planten
bruges ved mavesår,
betændelsestilstande i
mund, svælg og hals.
Den er knyttet til våde eller
fugtige enge med et højt
indhold af mineralske stoffer,
men samtidigt med et stort
humusindhold. Brugt mod
skørbug, pest, standser
blødninger, er opkvikkende.

Flerårig

Plantebeskrivelse

13

Febernellikerod

Geum urbanum

Planten blev tidligere kaldt
Herba Benedicta, den
velsignede urt eller
Benediktrod. Har
snerpende bitter smag.

14a

Slangeurt

Bistorta
officinalis

Slangeurt er en kraftigt
voksende, løvfældende
staude. Den danner store,
fladedækkende
bevoksninger, som besår
af oprette, ugrenede
stængler.
Planten er aggressiv og
kan true mere moderat
voksende planter i
nærheden.
Plantes i spand for at
begrænse udbredelse.

Flerårig
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14b

15

Navn dansk
Skvalderkål,
broget

Vejbred
Glat

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Aegopodium
podagraria

Plantago major

.

16

Hvidplettet
lungeurt

Pulmonaria
officinalis

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

De grundstillede blade er
2-3 dobbelt fjersnitdelte
og uligefinnede.
Småbladene er skævt
hjerteformede med skarpt
savtakket rand.
Stængelbladene er er
trekoblede med noget
mere smalle småblade.
Skvalderkål til et frygtet
ukrudt, er svær at
bekæmpe ved skygning
fra andre planter på grund
af skovbundsniche.
Den bliver ofte opfattet
som ukrudt.
Glat Vejbred er en 10-30
cm høj urt, der vokser på
åbne græsbevoksede
områder eller på agerjord.

Den blev tidligere anset for
et virksomt middel mod gigt,
især podagra – deraf navnet
"podagraria".

Alle dele af planten
indeholder en slim, der
anvendes i naturmedicin
som ingrediens i løsnende
hostesaft.
Vejbred (Plantago sp.). Alle
indianerstammer lægger de
store blade på sår af enhver
art eller bader dem med et
afkog mod betændelser. Den
antiseptiske virkning skyldes
det store indhold af klorofyl.

Flerårig

Hvidplettet lungeurt

Medicin:Afkog virker
slimløsnende og lindrende.
Ifølge signaturlæren havde
Gud lagt synlige tegn i
planter til at vejlede om
plantens brug ved sygdom.
De hvide flækker, der
lignede sygt lungevæv,
indicerede at planten kunne
kurere lungesygdomme.
Brugt udvortes brugt til at
læge sår, lungebesvær,
halsbetændelse og mod
hæshed.

Flerårig

Andet navn:
Jomfru Marias mælk (eller
tårer).

Skvalderkål kan bruges til
farvning af uldgarn. Farven
kan forventes at blive lys
strå-gul (grumset gullig) eller
lys gul-grøn på alunbejdset
uldgarn

Flerårig
Se
Danske
Lægeurt
er side
87
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18a

Navn dansk
Løvefod

Sødskærm,
kørvel

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Alchemilla
mollis

Myrrhis odorata

Relikt*
Øm Kloster

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

60 cm. God
jorddækkende plante med
et væld af små gulgule
blomster.
Dyrkning: Sol, skygge, let
jord.
Krydderi: Salat

Medicinsk: Uregelmæssig
eller voldsom menstruation,
diarre, skyllemiddel efter
tandudtræk, overgangsalder.

Sødskærm/aniskål/spans
k kørvel kan blive op til
halvanden meter høj. Alle
dele af planten er
spiselige og har været
brugt som fødekilde.
Roden kan koges hel eller
rives og bruges fx i
urtefrikadeller. Bladene er
den del af planten som
har været mest anvendt fx
i supper. I det gamle
landkøkken var det ikke
ualmindeligt at stuve
bladene i blanding med
grønkål.

Aniskål er ført til Norden fra
Mellemeuropa af
middelalderens munke, der
dyrkede den i klosterhaverne
som et middel mod bl.a.
hoste og blodmangel. Herfra
har den forvildet sig, så den
nu om dage kan findes både
vildtvoksende og i haver.

Flerårig
plante
Staude
flerårig

Kosmetisk: Akne, betændte
øjne, blødgørende.

Flerårig
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Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

18b

Citronmelisse

Melissa
officinalis

Den romerske botaniker
og mediciner Plinius (2379 e. Kr.) anbefalede
citronmelissen som
smertestillende middel.

Munke har behandlet
nedtrykthed og tristhed med
te brygget på bladene. Af
samme grund er den også
blevet kaldt for Hjertensfryd.
Plinius brugte den til sår og
mildne astmasymptomer.
Lægen og filosoffen
Avicenna (980-1037 e. Kr.)
skrev i et stort opslagsværk
at citronmelisse gør hjertet
lykkeligt og modvirker
nervøsitet. Efterfølgende
blev den især brugt som
middel mod melankoli.

Staude

19

Lægekvæsurt

Sanguis orba
officinalis

60-90 cm høj urt, der i
Danmark vokser meget
sjældent i enge og moser.

Henrik Harpestreng (død
1244) skriver om kvæsurt, at
den afhjælper svaghed i
hjertet og virker
blodstillende. Desuden
læger den vattersot, hoste,
hoved og bryst. Planten er
vanddrivende og siges at
være god for nyrerne samt at
rense galde og lever. Saften
er et middel mod diarré, og
bladene kan bruges som
plaster på sår og bylder. Den
har også været brugt som
mælkestimulerende middel
hos ammende kvinder.

Flerårig

12
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Haveplan nr
20

21

Navn dansk
Lakridsrod

Jødekirsebær

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Glycyrrhiza
glabra

Physalis
alkekengi

Let giftig

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Glat lakrids = Lakridsrod
(Glycyrrhiza glabra) er en
buskagtig staude med
opret, stiv vækst.
Stænglerne er glatte og
forgrenede. Blomstringen
sker i juni til september,
hvor man kan se de
lyslilla ærteblomster sidde
i korte aks fra
bladhjørnerne. Frugterne
er bælge med nogle få
frø. 1 m. Smalle
kløveragtige blade og
hvide til violette små
ærteblomster.

Medicinsk: Bronchitis, hoste,
betændelseshæmmende,
astma, mavekatar og
mavesår, gigt, afgifter
leveren, styrker
immunsystemet,
vanddrivende, afførende.
Udvortes mod hudlidelser.

Alkengi er nok af arabisk
herkomst. Det danske
navn hentyder til de
orangefarvede bægre og
kaldes også japanske
lamper.
Oprindelse siges også at
være Japan, Kina og
Korea.

OBS. Let giftig plante

Flerårig
plante
Flerårig

Rodstænglerne udvinder
man lakrids af. Krydderi:
Slik, kager, sodavand m.m.

Flerårig

Fordi frugten mindede om
oppustet blære, blev planten
brugt ved blærelidelser.
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Haveplan nr
22

Navn dansk
Gul snerre

Navn latin

Foto af plante

•

Galium verum

•
23

Hasselurt

Plantebeskrivelse

Tegning af
plante

Asarum
europaeum

Let giftig

Galium, planteslægt
i krapfamilien med
ca. 300 arter,
udbredt over hele
Jorden. Det er eneller flerårige urter
med tilsyneladende
kransstillede blade.
Blomsterne er små,
hvide eller gule og
firetallige.
Op til 30 cm høj,
stedsegrøn urt med
krybende vækst

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

Gul snerre kaldes også
"Jomfru Marias sengehalm",
idet man siger, at det var gul
snerre, der blev brugt som
sengehalm til Jesusbarnet.
Tidligere var gul snerre dog
viet til den nordiske gudinde
Freja, der er gudinde for
kærlighed og ægteskab. Gul
snerre blev derfor lagt i
fødende kvinders senge

Flerårig

Hasselurt er indbragt af
munkene sydfra og dyrkedes
i 1600-tallet i haverne.

Flerårig

Den anbefales i gamle
lægebøger mod gulsot, ”slim
på lungen” og mod
koldfeber.
Blev desuden anvendt mod
problemer i lever, milt og
nyrer og mod diarré

14
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Haveplan nr

Navn dansk

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Plantebeskrivelse

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten

Flerårig
plante

24a

Mjødurt
knoldet

Filipendula
vulgaris

Knoldet Mjødurt
(Filipendula vulgaris) er
en rosetdannende,
vintergrøn flerårig urt med
en flad, fingrenet
vækstform. Bladene er
flere gange fjersnitdelte
(Røllike-agtige). Ribberne
er lyse og stive, og
bladranden er takket

Arten er en kendt
lægeplante, som bl.a. bruges
mod mavesår og halsbrand,
og i lighed med pil
indeholder mjødurten store
mængder af den
smertestillende salicylsyre

Staude

24b

Vandmynte

Mentha
Aquatica

Vand-Mynte er en 10-80
cm høj urt, der vokser i
kær og ved vandløb. Alle
overjordiske dele af
planten dufter kraftigt af
mentol, når man rører ved
dem. Planten bruges
derfor som krydderi.

Planten kan bruges som
krydderi, til te, i
kryddersnaps og inhalation
(bladene) eller som salve
(roden).

Flerårig
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Haveplan nr
25

Navn dansk
Blodrod,
Tormentil

Navn latin

Foto af plante

Tegning af
plante

Potentilla
erecta

Plantebeskrivelse
Tormentil (Potentilla
erecta) er en 10-30 cm
høj urt, der vokser på
enge, heder og morbund i
skove. Blomsterne er gule
og hele planten
indeholder en rød saft,
der har givet arten
tilnavnet "blodrod".

Klostrenes medicinske
anvendelse af planten
Tormentilen har været
anvendt til både indvortes od
udvortes brug. Indeholder
indtil 20% tomentilgarbesyre,
samt tormentilrødt, inovasyre
og kinovin. Er anvendt som
sammensnerpende middel
ved diarré. 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.

Flerårig
plante
Flerårig
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26a

1) Katteurt

1) Nepeta
cataria

Ingen
Katteurtplante i bed
26a. Før 2019 har
planten tidligere
været i bedet.

26b
2)
Kattehale

2)
Lythrum
salicaria

Katteurt (Nepeta) er en slægt
med flere end 200 arter, der
er udbredt i Nordafrika, på
bjerge i tropisk Afrika,
Mellemøsten, Kaukasus,
Centralasien, Østasien og
det sydlige, østlige og
nordlige Europa. I Danmark
findes kun én, meget
sjælden og truet art,
Almindelig Katteurt. Det er
en- eller flerårige, urteagtige
planter eller halvbuske.
Oftest er kronbladene blå
eller blåviolette. Frugterne er
firedelte spaltefrugter.

Blev i gamle dage brugt som et
beroligende præparat som
fremmede fordøjelsen. Den blev
også brugt til at behandle sår,
smerte og kvindeproblemer.
Mange af arterne har et højt
indhold af æteriske olier, som er
baggrunden for, at de kan
anvendes i naturmedicinen.
Katteurt (Nepeta cataria). En te
på bladene og blomsterskud
virker beroligende og
mensesdrivende; gives
indianere, som efter
anstrengelser har fråde om
munden.

En flerårig plante, der
bliver meterhøj eller lidt
mere. Blomsterne er 6tallige purpurrøde,
regelmæssige, og sidder i
en lang, aksagtig
blomsterstand. Der er 1
griffel med 2-rummet
støvvej, 6 kronblade og samt 2 x 6 støvdragere,
der sidder i 2 kredse i
forskellige niveauer.

Det botaniske navn stammer
fra plantesaftens anvendelse
i folkemedicinen til
standsning af blødninger
(græsk lythron = urent blod)

Ja, hvis
der
sættes en
korrekt
medicinsk
plante, så
skulle den
kunne stå
der i flere
år.
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27

Maidens Blush”
Jomfruens
rødmen”

28a

Sankthansurt

Maiden's
Blush-Albarose

Høj buskrose, kan blive
150 - 200 cm høj
Fyldte lysrosa blomster
med kraftig duft.
Rigt blomstrende i juni og
juli
Trives i sol / halvskygge

Planten kan føres tilbage til
mindst 1400-tallet, navn
hentyder til da ærkeengel
Gabriel gave jomfru Maria
budskab om graviditet.
Planten har undervejs i
norden fået forskellige navne
og er anvendt i forskellige
univers.

Hylotelephiu
m telephium

30-60 cm høj urt, blev
førhen kaldt for
kærlighedsurt, fordi den
blev brugt til at tage
varsler omkring
kærlighedsforhold. Man
kunne tjekke, hvor man
kunne finde en kæreste.
Og hvis man havde én,
om det kunne holde. Man
satte nogle stiklinger i
stråtaget, voksede de
videre, fik man sig en
kæreste, og han/hun
skulle findes i
vækstretningen. Hvis man
havde sat to stiklinger ved
siden af hinanden, var det
vigtigt, at den ene ikke
pegede væk fra den
anden, for så ville der
komme knas i forholdet.
Kom der sideskud, ville
der komme børn. Så alt i
alt en nyttig urt.

Den blev også brugt som
lægeplante, både til dyr og
mennesker. Den blev mest
brugt mod brandsår – man
smurte væsken fra bladene
på såret. Men den kunne
også hjælpe på både
næseblod og hæmorroider

Sedum
telephium
To forskellige
latinske
benævnelser
er anført i
flora.

Flerårig
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28b

Rosenrod

Rhodiola
rosea

Cirka 30 cm høj plante
Rosenrod, der bærer det
latinske navn Rhodiola
Rosea, er en cirka 30 cm
høj plante, der blandt
andet vokser i dele af
Asien men også i de
norske, svenske og
islandske fjelde. Ekstrakt
fra jordstænglerne og
rødderne fra planten er
det, der bruges til at
udvinde naturmedicinen.

Menes at modvirke stress og
træthed, og derudover
indeholder rosenrod fenolforbindelse, der kan virke
som antioxidant.

Staude

28c

Husløg
I 2019 blev plantet
10 nye flotte store
husløg – der er kun
3 tilbage i 2020.

Sempervivu
m tectorum

Bliver omtalt allerede fra
det 4. årh. f.kr., hvor den
voksede på hustagene i
det gamle Grækenland for
at skærme hustagene
mod lynnedslag. Var viet
til den græske tordengud,
Jupiter, og blev betragtet
som en slags
brandforsikring.
På kejser Karl den stores
(700-tallet) befaling bredte
skikken sig til hele
europa. I norden fik den
navnet tagløg.

Medicinsk blev den bla.
brugt mod brandsår og
indvortes mod feber og
mavesygdomme. Beskytter
mod lynnedslag.

Staude

7 Planter fjernet af
ukendte personer.
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29a

Perikum /
Johannesurt

Hypericum
perforatum

Stænglen opret,
tveægget, 30-50 cm høj.
Bladene smalt ovale med
talrige gennemsigtige
prikker (oliekirtler).
Gyldengule blomster i
topformede
samlede kvaster, som
indeholder et
rødt farvestof (hypericin).

Medicinsk virker urten som
sagt antidepressivt.
Derudover er den stærkt
virus og
bakteriehæmmende,
vanddrivende, stimulerer
leveren og
galdeproduktionen, er
krampeløsende og
smertestillende. Frostsår,
sårlægende, bylder, kolera
og ved farvning og garvning.
Anvendes ved
klimakteriebesvær,
menstruationskramper, gigt
og ledsmerter, mod
søvnløshed, hoste, bronkitis,
depression,
fordøjelsesbesvær, mavesår
og mavekatar.
Perikonolie anvendes ved
muskel og nervesmerter,
ømhed, sår, forbrændinger
og forstuvninger. Den laves
ved at dække perikon med
olivenolie og lade den
trække i en solrig
vindueskarm 4-6 uger,
hvorefter den filtreres. Den
er så god at korsfarerne
havde den.

Flerårig
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29b

Røllike

Achillea
Millefolium

Røllike er en 30-40 cm
høj urt med en kraftig
hvid, skærmformet
blomsterstand, som
består af mængder af
små, hvide blomster, der
hver har en diameter på
6-7 mm. En del røllikeblomster får et lyserødt
skær med tiden.
Myter: Hvis du hænger
en buket med røllike over
sengen hos et nyfødt
barn, holder den hekse og
troldmænd væk. Røllike
er en ofte brugt ingrediens
i heksebryg. Røllike
vokser i overflod på
kirkegårde som en
bebrejdelse mod de døde,
fordi de ikke spiste nok
røllike, mens de levede.
Hvis du bærer røllike i en
amulet om halsen,
beskytter den mod
ondskab.

Munkene opfattede røllike
som et universalmiddel, der
kunne bruges mod alt fra
snitsår, bylder, mavesmerter,
diarré og hæmorider.
Munkene brugte blandt
andet røllike som feberurt.
Det vil sige til at dæmpe
feber hos en syg patient. De
mente desuden, at man
kunne stoppe næseblod ved
at putte røllike i næsen.
Munkene fremkaldte også
næseblod ved at prikke hul i
slimhinderne med en røllike.
Dermed mente de at kunne
lette migrænesmerter og
sænke forhøjet blodtryk.
Nicolas Culpepper, en
engelsk urtekyndig fra 1600tallet, havde også et bud på
anvendelsen af røllike. Han
hævdede, at røllike-salve
lagt som en grød om
hovedet ville forhindre
hårtab. Myter om røllike.
Bylder bades med et udtræk,
ligeså betændte øjne og
sprukne hænder. Bladene
lægges på insektstik og
slangebid. Bladene stikkes i
ørene for tandpine. Et
udtræk anses for blod
rensende og urindrivende.
Bladene tygges og lægges
på sår og kogte blade på
gigtsmertende lemmer.

Flerårig
Se
Anemett
e Olesen
side 143

21
Sct. Bendts Kirkes Jubilæums 850 år 2020 Klosterurtehaves beplantningsplan, 2020/31.07.v.2.00/ck.

Henvendelse e-mail: ringsted.sogn@km.dk

SCT. BENDTS KIRKES KLOSTERURTEHAVE
30

Morgenfrue

Calendula
Officinalis

Etårig plante
30-60 cm opret stængel
med brede lancetformede
blade og farvestrålende
orange blomster.

De æteriske olier og
saponinerne hæmmer
bakterie-, vira- og
svampeinfektioner.
Calendula officinalis
stimulerer granulering,
fremmer blodforsyningen og
accelererer derved heling

Et -årige,
men
flerårige
hvis der
er taget
frø fra til
at blive
sået
næste
år.

31a

Hør almindelig

Linum
Usitatissimum

Hør er en meget gammel
kulturplante og har været
anvendt siden 5000 f.kr.
Man har brugt plantens
stængel til
at tøjfremstilling, fiskenet
og sejl. Frøene til olie og
medicin. Plantens navn
"ussiatissmum" betyder
da også ”yderst
anvendelig”.

Medicinsk har den siden
antikken været et vigtigt
maveregulerende og
afførende middel. Hørfrøolie
blev også anbefalet som
plaster til brandsår, mod
bylder og hævelser og som
plaster både ind og udvortes
(bla. Hildegard af Bingen).
Planten blev betragtet
som velsignet og en legende
fortæller at da Jesus kastede
sine øjne på planten fik den
himlens farve. Den blev også
brugt mod alskens ondskab
som hekseri, spøgelser og
onde ånder.
Hørfrø bliver i dag stadig
brugt til et utal af formål: Der
indtages stadig store
mængder hørfrø mod
maveproblemer over hele
verden og Linolie (af hørfrø)
bruges til fernis, farver,
sæbe linoleum tryksværte og
kit, oliemaling.

Flerårig
Se evt.
Anemette
Olesen
bog
beskriv.
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31b

Sar

Satureja
Montana
Vinter

Det er en nøjsom og
vinterhårdfør
staude/krydderurt med små
hvide blomster og den har
stedsegrønne blade. Bliver
30-40 cm høj. Trives i en
veldrænet gerne sandet jord.

Blev i udstrakt grad kultiveret i
antikken af romerne, som
brugte planten som krydderi og
fordøjelsesfremmende middel særligt ved fede spiser og
oppustethed.
Middelalderens urtebøger priser
Saren for dens
fordøjelsesfremmende
egenskaber og den blev tillige
brugt mod alskens tarm og
mavebesvær, som slimløsende
middel og mod gigt og
næseblod.
Den er også tidligt blevet brugt
som erstatning for den langt
dyrere peber og er tilsat pølser
og bønneretter, både som
krydderi og for en lettere
fordøjelse, og kaldes også
bønne- eller pølseurt.

Flerårig

32

Moskuskatost

Malva
moschata

Den antikke romerske
politiker Cicero nævner at
han foretrækker en ret
med katost fremfor de
riges retter.
I antikkens grækenland
var den hellig for
Pytagoræerne, hvor den
symboliserede befrielse
for ånden fra jordiske
lidenskaber.
I kristen tid et symbol for
bøn om og tegn på
tilgivelse.

Hører til en de ældste
nytteplanter.

Staude
Se
Anemett
e Olesen
side 79

Relikt plante*
Øm Kloster:
Alm. Katost

Nævnes i Bibelen, hvor den
blev brugt som salat.
Lægeligt brugt i
middelalderen mod
søvnløshed, hovedpine,
nyresten og
nyrebetændelse.
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33

Hjertespand

Leonurus
cardiaca

Som det latinske artsnavn
(cardia=hjerte) og det
danske navn antyder er
planten tidligere blevet
benyttet ved spænden i
hjertet og nervøst hjerte. I
middelalderen brugt ved
flere kvindesygdomme.
Bl.a. ved fødsler som vestimulerende middel.

Som det latinske artsnavn
(cardia=hjerte) og det
danske navn antyder er
planten tidligere blevet
benyttet ved spænden,
klemmen om og i hjertet og
nervøst hjerte. I
middelalderen brugt ved
flere kvindesygdomme. Bl.a.
ved fødsler som vestimulerende middel.

2-flerårig
plante

Terrium
chameadrys

Det er en halvbusk med
stedsegrønne ovale
blade. Planten bliver ca
30 cm høj og får
purpurfarvede
læbeblomster i løbet af
sommeren. Den egner sig
fint som kant i en
urtehave. En nøjsom og
tørketålende krydderurt."

Medicin:
Teplante som bl.a. bruges i
te mod hovedpine og mod
gigt.

Staude
Se
internet

Relikt*
Øm Kloster

34

Ædelkortlæbe

Det er en halvbusk med
stedsegrønne ovale blade.
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35a

35b

Pæon

ISOP

Paenonia
lactiflora

Hyssopus
officinalis

ISOP nedenfor:

Delphinium er en slægt af
omkring 300 arter af
flerårige blomsterplanter i
familien Ranunculaceae ,
indfødte i hele den
nordlige halvkugle, og
også på de høje bjerge i
tropisk Afrika. [1]

Alle medlemmer af
Delphinium slægten er
giftige for mennesker og
husdyr. [2] Den almindelige
navn "Larkspur" er delt
mellem flerårige Delphinium
arter og årlige arter af
slægten Consolida.
Siges at studenter fra
Tyskland før i tiden brugte
blomstrende ridderspore
buket hængt op i studerer
værelse. Dette skulle virke,
at de kunne se bedre, når
der var dårligt lys. Også
brugt som feberstillende
middel og vanskelige
fødsler.

Isop:

Isop:

ISOP.
Stærkt duftende 40-50 cm
høj halvbusk/krydderurt.
Planten har en stærk, let
bitter og pebret smag og
anvendes i små mængder
som krydderurt eller drikkes
som te. .

Omtales i Biblen ”rens mig
md isop, vask mig hvidere
end sne” (Salmernes
bog51,9).Opfattet som hellig
plante gennem hele kirkens
historie. Blev bl.a. brug mod
spedalskhed.
Spredt over hele Europa
med munkene. En af de
stærkt duftende planter, som
kvinder tog med sig i kirke
for at holde sig vågne under
de lange prædikener og
skjule andre lugte i kirken.
De knuste blade er desuden
et glimrende sårhelende
middel. Planten er stærkt
bakterie- og
virushæmmende,
fordøjelsesfremmende og
beroligende. Den bør ikke
anvendes medicinsk af
gravide og ved for højt
blodtryk.

Flerårig
Anemett
e
Olesens
bog side
139

Flerårig
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Betonie, læge

Stachys
officinalis

Læge-Betonie eller LægeGaltetand er en flerårig urt
med en opret eller
opstigende vækst.
Planten indeholder
garvestoffer og æteriske
olier, og har været
anvendt som lægeplante.
Den vokser meget
sjældent som
vildtvoksende i Danmark i
f.eks egekrat.

Virksom mod 47 sygdomme
bl.a. svindsot, lungesot,
dårlige tænder, tryllemiddel
imod slanger.

Flerårig
urt

37

Bjørnetidsel

Acanthus
mollis

Blomstrer juli og august.
Dybdegående
pælerødder, 10 cm brede
blade, 150 cm høj.

Af rødderne har man
fremstillet plaster, der skulle
kurere hænder og fødder
som var blevet følelsesløse.

Flerårig

Bjørnetidslen har haft en
plads i de gamle romeres og
grækeres kulturer, idet
planten har været inspiration
for datidens arkitekter på
søjlerne fra den såkaldte
korinthiske orden.
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Salvie
(Eget bed)

Salvia
officinalis

Salvia officinalis) er en
halvbusk eller staude med
en løs, opstigende
vækstform. Hele planten
dufter kraftigt aromatisk,
og den indeholder stoffer,
der er bakteriedræbende.
Bladene kan bruges ved
tilberedning af fede
kødretter.

Feber, nattesved, bylder,
betændelse,
blodstandsende. Indeholder
stoffer, der er
bakteriedræbende

Flerårig

38b

Lavendel
(Eget bed)

Lavendula
officinalis

Plantens navn kommer af
det latinske lavare, som
betyder at vaske og blev i
antikken og middelalderen
tilsat badevandet i de
offentlige bade. lagt
mellem tøjet for duft og
holde møl væk.

Lang historie som
medicinalplante. Mod pest.
Strøurt og insektmiddel.
Bruges planten også i
potpourri, cremer og
parfume historie som
medicinalplante.

Flerårig

39

Timian
have

Thymus
vulgaris

Aromatisk, flerårig busk
fra Middelhavsområdet
med indtil 50 cm lange
liggende og rodslående
stængler med små smalle
blade. Vokser bedst i tør,
stenet og solrig jord.

Melankoli, hoste og kighoste
Thymol udskilles gennem
lungerne og nyrerne og
virker derfor også
desinficerende disse steder.
Borneol stimulerer hjertet,
kredsløbet, åndedrættet, det
centrale nervesystem og
virker sveddrivende.
Carvacrol virker slimdrivende
og decinficerende.

Flerårig
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Jernurt

Verbana
officinalis

Jernurt har været en hellig
plante i mange kulturer og
været brugt brugt i
religiøse ceremonier.
Antikkens præster brugte
den til at rense alteret, og
var en af druidernes
helligste planter.

41

Vild merian /
Oregano

Origanum
vulgare

En velkendt plante, som
har sin oprindelse i
middelhavsområdet, men
har bredt sig til hele
europa.
Planten har været kendt i
norden siden
vikingetiden. I
middelalderen kaldes den
”konge” (harpestreng), jvf
det svenske navn kongemynte.

42

Mesterrod

PeucedaNumostruthium

Planten stammer
oprindeligt fra
mellemeuropa og er
indført af munkene i
middelalderen. Blev i
antikken brugt som
erstatning erstat for
Silphion, oldtidens mest
legendariske lægeurt,
som kun voksede
i kyrenaika, ved nordafrikas kyst, er udryddet
grundet efterspørgsel.

Medicinsk blev den brugt
som alment styrkende
middel, mod epilepsi og var
et vigtigt sårhelende middel.
En legende fortæller at dens
egenskaber blev opdaget
voksede på golgata hvor den
stoppede blødningen fra jesu
sår. Det var praksis, at når
man plukkede planten
fremsagde man et vers, slog
korsets tegn og velsignede
den. Plantens blev også
brugt magisk og man bar
den som amulet mod
sygdomme og for lykke.
Henrik Smidt nævner i sin
urtebog at den ”kendes af
troldmænd”.
Har været brugt medicinsk,
som krydderi og kosmetisk
siden antikken og omtales i
de ældste medicinske
urtebøger.
Den græske filosof
Aristoteles omtaler
skildpadder, som spiser
planten, når de er blevet bidt
af slanger, hvilket har fået
middelalderens læger til at
bruge planten som en
modgift (jf. Harpestreng).
Et udbredt
universallægemiddel i
middelalderen, og blev brugt
mod utallige sygdomme.

Flerårig
staude,

Flerårig

Flerårig
staude

Den kunne "mestre" alt.
Smith: ”den hjælper visselig
den kolde døde mand op i
sadlen igen”.
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Rude

Ruta
graveolens

Let giftig
Bladene har ved gnidning
en stærk lugt, og
artsnavnet graveolens (=
ubehageligt lugtende)
hentyder til denne
egenskab. Rude har
dobbelt til tredobbelt
fjersnitdelte, blågrønne,
glatte blade og gulgrønne
blomster.
Blomsterstanden er en
kvast, hvis endeblomst er
femtallig, mens de øvrige
blomster i standen er
firtallige. Planten
blomstrer i juni-juli.

Medicinsk:
Menstruationsbesvær, kolik,
rheumatisme,
bakteriehæmmende. Forbudt
indvortes af
Levnedsmiddelstyrelsen.
Diverse: Øl, vin, duftplante,
homøopati, insektmiddel,
biplante.
Siden middelalderen og
skulle på den tid findes i
enhver klosterhave, hvor
planten blev brugt mod bl.a.
pest og blev anset for at
kunne bevare kyskheden
hos munke og nonner
Nedtoner kønsdriften, pest,
dårlige øjne, modgift.

Flerårig

Iris
Germanica

"Den fattige mands
orkidé".
Haveiris er den oftest
dyrkede irisart. Den har
flotte, sværdformede
blade (heraf også navnet
Sværdiris) og
farvestrålende blomster
fra maj til juni. Der
kommer hele tiden nye
sorter til med nye
spændende farver og
med store, smukt formede
blomster. Iris er med rette
blevet kaldt "Den fattige
mands orkide".

Blev brugt som
vanddrivende, urindrivende
og som hjælp til kvalme og
bræk og befordre det
månedlige.
Ved brug af den er der
oplevet hede og brænden i
hele tarmgangen bræk og
tegn på feber og
betændelse, som er endt
med døden.

Flerårig

Let giftig

44

Florentinsk iris
/Viol-rod/ Harbor
Blue

Planten er HVID
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Krans-burre

Marrubium
vulgare

Let giftig

Relikt*
Øm
Kloster

Planten har været brugt i
alle de ældste kulturer
hovedsageligt
mod hoste og
lungesygdomme.
Nævnt i Bibelen, idet
Jøderne spiste den som
en bitter urt til påske, for
at erindre de svære tider i
det ægyptiske
fangenskab. Planten
findes forvildet fra tidligere
dyrkning i DK, men er
udryddelsestruet.

I middelalderen blev den
udpræget brugt mod hoste,
sår, dårlig ånde,
hæmorroider, øjensalve,
forkølelse og
lungesygdomme.

Flerårig

Planten blev også anset for
at have magiske egenskaber
og brugtes bl.a. mod
besættelser.

46

Skovjordbær

Fragaria
vesca

Skov-Jordbær er en
flerårig urt med en
tueformet vækst. De
lange udløbere gør dog,
at planten kan danne
sammenhængende
tæpper under de rette
betingelser. Blomstringen
sker i maj-juni, hvor man
finder blomsterne
siddende i små stande på
særlige, oprette skud.

Fragaria vesca is sometimes
used as an herbal medicine;
an herbal tea made from the
leaves, stems, and flowers is
believed to aid in the
treatment of diarrhea.

Flerårig

47a

Porse
(Pors)

Myrica Gale

Pors etablerede sig for alvor i
Norden ved opkomsten af
lyngheder for ca 2.000 år
siden, men allerede i
Egtvedpigens grav fra ældre
broncealder finder vi pors
som bestanddel af en drik,
der virker som en blanding af
øl og mjød. I gammel tid
anvendtes pors som
krydderurt i øl for
frembringelse af en bitter
smag, men blev senere
erstattet af humle, der
smager sødt. Omtale af
pors som ølkrydder findes
hos Hildegard af Bingen.

Blade og stængler af planten
blev lagt i sengehalm for at
holde lus og lopper væk, og
afkog har været anvendt
mod skab og som
sårmedicin.

Flerårig

Planten indeholder
antibakterielle stoffer som
har været brugt i creme mod
uren hud.
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Ambra

Arthemisia
abrotanum

Smalle, stærkt duftende
blade. Ambra hører til i
bynke-slægten med
malurt og esdragon.
Ambraen er en halvbusk,
der kan blive omkring 5080 cm høj og er hårdfør
under tørke. Stilkene er
stive, og langs dem
vokser de meget smalle,
dildlignende blade. Når de
berøres, afgiver de en
duft, der minder om citron.
Blomsterne er små og
gule.
Lille rodstok, tynde
rødder, ca. 50 cm høj, blå
blomster
halvkugleformede og
tommelfingertykke.
Efterårsblomst elsket af
sommerfuglen Admiralen.

Relikt*
Øm Kloster

49a

Djævelsbid

Succisa
pratensis

Djævelsbid er en gammel
lægeplante, som har
været kendt siden det
4.årh.

Filtbladet Kongelys
nedenfor:
49b

Filtbladet
Kongelys

Verbascum
thapsus

Kongelys: Filtbladet
kongelys er en toårig
plante med en opret
vækst

Mod forsinket eller
smertefuld menstruation.
Mod orm.

Flerårig
staude

Naboplante: Skulle kunne
holde kålorme,
frugttræsmålere, møl,
gulerods og løgflue væk

Navnet Djævelsbid hentyder
til kristen legende, som siger, at
planten var effektiv mod de
sygdomme, som djævelen
havde påført mennesket, at han
bed roden af i vrede, hvilket
skulle forklare rodens tryllede
udseende.
En anden legende fortæller
at Djævelen truede Gud med at
skære fingrene af alle
mennesker, så de ikke kunne
bede. Da lod Gud en plante
fremspire af jorden som kunne
helbrede alle sår. Djævelen blev
så vred, at han bed roden af.
Planten er formentlig først taget
i brug i middelalderen. Planten
er blevet brugt mod mange
sygdomme sår og bylder, skurv,
sting i siden og mod pesten.

Kongelys: Te-afkoget brugt
mod sygdomme i luftveje,
mavekramper, diarre, godt til
mundskyllemiddel.
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Læge
Kulsukker

Symphytum
officinale

40-100 centimeter høj
plante i rublad-familien.
Bladene er ustilkede og
fortsætter i en bred vinge
på stænglen. Kronen er
violet-rødlig eller hvidgul
og dobbelt så lang som
bægeret. Delfrugterne er
glatte og skinnende.

Artemisia
absinthium

For ca. 3000 år siden
anvendt i Ægypten og i
Grækenland for dens
lægende virkning. Planten
har været brugt til at
skræmme møl og andre
insekter væk. Malurtkviste
holder lopper væk fra
hunde og katte, tørre
stilke lægges i tøjskuffer
og holder møllene væk.

Let giftig

51

Malurt
Have
Let giftig

Luftvejene, fordøjelse og
urinvejene. Især når sår, sår
i tolvfingertarmen, diarré,
gastritis, irritabel
tarmsyndrom, ulcerativ
colitis, ondt i halsen, tør
hoste, halsbetændelse,
lungehindebetændelse,
bronkitis, blærebetændelse
og infektioner. Intern forbrug
bliver nu frarådet.
Seneskedehindebetændelse
arthritis, gigt knoglebrud, blå
mærker, åreknuder, flebitis,
ligtorne, hæmorider, ømme
brystvorter, sår, rynker,
forstuvninger, muskelsmerter
og forbrændinger. Afkog af
roden, eller ekstrakter af
bladene, der bruges som
øjet vand til ømme,
betændte øjne, og skintonic
ved hudproblemer som
psoriasis, eksem og akne
Er blevet brugt medicinsk af
oldtidens ægyptere. Bitre
smag holder maven i orden
og sikrer god fordøjelse.
Stinkende ånde, søsyge,
mavesmerter, blå pletter,
sår, bylder har den været
anvendt til at helbrede.

Flerårig

se bog
Anemett
e Olsen
side 110

Malurt blandet med vin blev
givet til Jesus inden
korsfæstelsen. Malurt har
også været anvendt som
ingrediens i alkohol absint.
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Cikorie

Cichorium
intybus

Cikorie, Cichorium
intybus, har været brugt
som
salatplante siden oldtiden,
først af ægyptere, derefter
af grækere og romere, og
den blev indført af
munkene til Danmark.
Anses for en helt
uundværlig salatplante i
Italien og Frankrig.

Anvendt til sårlægede,
fordøjelse.

Flerårig

53

Apotekerrose

Rosa gallica
officinalis

Middelalderens munke
dyrkede roser, bl.a, Rosa
gallica 'Officinalis',
eddikerose.

Såvel det latinske som det
danske navn antyder, at
rosen er blevet benyttet
medicinsk, og de helsebringende bestanddele fungerer
naturligvis også hos de
roser, som dyrkes i dag.

Flerårig

Sortsnavnet fortæller, at
den blev benyttet
medicinsk.
Under dyrkning siden
1300-tallet

Bl.a. hører rosenolie til
blandt de linimenter, der
benyttes inden for aromaterapien.

Relikt*: Planter vokser ved fortidsminder. F.eks. klosterruiner ved Øm Kloster vokser planter, som kan være resterne af lokal flora, der har overlevet, mens bygningerne er
gået til.

1 Kors er anført, hvor planter kan være let giftige. Skal behandles varsomme.

2 kors er anført, hvor planter kan være middel giftige. Må ikke berøres/anvendes.

3 kors er anført, hvor planter er meget giftige. Må IKKE berøres eller anvendes.
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