
Brændenælde
Bedst mar-maj (blade/topskud).
Aug-sep (frø). 
Saften hjælper, hvis man bliver 
brændt. Efter blanchering brænder 
nælden ikke længere. Smager lidt 
som spinat. God i suppe, til pesto, i 
pandekager og grønne frikadeller. 
God mod hoste, gigt, blomomløb. 
Virker udrensende.

Mælkebøtte
Bedst mar-maj (blade). 
Apr-maj (blomster). 
Blancher gerne bladene inden 
stegning eller stuvning. Anvend 
som spinat. God til fisk. Friske 
blomsterblade er søde, kan bruges 
til the, saft, sirup, pandekager, 
kager, salattopping m.m.
Vanddrivende, blodrensende, ved 
lever- og galdelidelser.

Gråbynke (frø)
Bedst aug-sep. 
Pluk modne blomsterknopper. 
Tørrede frø kan bruges som 
krydderi og smager som peber, 
spidskommen og rosmarin. Frø 
kan bruges i gærdej. Kaldes ‘Fat-
tigmandspeber’, fordi tørrede frø 
tidligere blev brugt i stedet for 
det dyre krydderi, sort peber, i 
maden. 

Døvnælde (Sødnælde)
Bedst apr-jul. 
Ligner brændenælde, kendes på 
de hvide blomster. Spæde blade 
kan bruges i salater, kogeretter. 
Blomsternes nektar er sød, de 
bruges i salater, the, kager. 
Sårhelende.

Vejbred 
Bedst apr-jun (blade). Aug-okt (frø). 
Blade: i supper, stuvninger, kogte el. 
sauterede. Frø: i gærdej. 
Tæt ved havet vokser Strandvejbred 
med lange, smalle blade. Anvendt 
siden yngre romersk jernalder, var 
en del af Grauballemandens sidste 
måltid. Sårhelende, betændelses-
hæmmende. God ved f.eks. insektstik 
og forbrænding.

Merian
Bedst jun-sep. 
Dufter/smager som oregano. 
Blade bruges friske eller tørrede. 
God i pølser, ægge- og grønt-
sagsretter. Anvendtes i middel-
alderen til uddrivelse af onde 
ånder/mod hekseri. 
God mod hoste og fordøjelsesbe-
svær. Virker beroligende.

Vikingetidens urter og bær ved Vadehavet
Som anvendt i husholdningen på Hvidinggården i år 890

Ved Vadehavet i Gl. Hviding lå i år 980 flere store gårde, som i dag er helt forsvundet. På Ribe VikingeCenter har vi rekonstru-
eret en gård, som arkæologerne har fundet spor efter. Den kalder vi Hvidinggården. Det kunne selvfølgelig være risikabelt 
at bo så tæt ved havet, der ved storm kunne oversvømme landområder og true mennesker og dyr. Men der var også mange 
fordele ved at leve ved vadehavskysten. Marskgræsset var næringsrigt, og bonden kunne have mange køer og får til at græsse 
dér. Ved kysten kunne man også samle urter og bær, som var gode til madlavningen. Her er nogle eksempler på urter og bær, 
som vikingerne anvendte i husholdningen. 
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Strandkål (Aspargesurt)
Bedst jun-aug. 
Sprøde og saftige blade gode i 
salater, blancherede, i gryderet-
ter. Stængler (smag af asparges) 
spises rå ell. blancherede. Man 
kan dække kålen med sand, så 
stænglerne vokser sig lange i stil 
med asparges. 
Antiinflammatorisk.

Kveller / Salturt
Bedst jun-sep.
Saltet smag (kan udvandes). 
Anvendes rå, lynstegt, dampet. 
God til fisk, skaldyr, æggeretter 
og i salater. Kan tørres og findeles 
som salt. Indeholder mange an-
tioxidanter og har været anvendt 
som medicinplante i århundrede. 
Betændelseshæmmende.

Sar (Bønneurt)
Bedst maj-sep. De små, smalle 
blade og blomsterne er spiselige. 
Smagen minder om timian og 
peber. God til grøntsager, lam, 
grillmad og fisk. Indeholder 
kraftige æteriske olier: det frarådes 
gravide at indtage sar.
Betændelseshæmmende, god mod 
luft i maven og diarré.

Ramsløg
Bedst apr-jun (blomst). Maj-jun 
(frø). Sep-okt (løg). 
Dufter og smager af hvidløg. 
God frisk i pesto, kryddersmør, 
friskoste, fiskeretter, kogeretter 
m.m. Myten siger, at spanske sol-
dater plantede ramsløgene i Riis 
Skov, Århus i 1808. Styrker immun-
forsvaret, god mod diarré, appetit-
løshed, kolik og luft i maven.

Mjødurt
Bedst mar-okt (blade). 
Jun-aug (blomster). 
Kraftig, parfumeret smag: brug 
kun lidt. Blomster er gode i mjød, 
snaps. Blomsterne indeholder sali-
cylsyre og blev tidligere anvendt i 
fremstillingen af aspirin. 
Smertestillende, beroligende, feber-
sænkende, god ved halsbrand.

Febernellikerod
Bedst jun-okt. 
Kendes på den gule blomst og rød-
brune frøstand. Det er roden, der 
anvendes. Har karakteristisk smag 
af nelliker. God i the, kryddersnaps 
eller til at tygge på ved tandpine - 
det dulmer smerte/hævelse. 
Febersænkende, smertestillende.

Vandmynte
Bedst jun-sep. 
Blade og stængler smager af 
pebermynte. God i bl.a. salater, the, 
desserter, lammeretter. Hvis mal-
kekøer spiser for meget agermynte, 
kan mælken ikke kærnes til smør og 
bruges til ost. 
Beroligende, kvalmestillende, mod-
virker luft i maven. Mynteolie har 
antibakteriel virkning.

Hyldeblomst
Bedst maj-jun (blomster). Sep-okt 
(bær). Blomster er gode til saft, i 
salater og pandekager. De dyb lilla 
bær må aldrig spises rå pga. blåsyre!  
Bær er gode til saft og suppe. Tidlig-
ere mente man, at hylden beskyttede 
mod trolde og ondskab. Freja bor ifl. 
nordisk mytologi i et hyldetræ. 
Betændelseshæmmende, sveddriv-
ende, god mod forkølelse.
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Fuglegræs
God hele året. 
God i salater, sandwich, supper, 
tærter m.m. Frisk smag af ærter, 
dufter af nyslået græs.
Er i århundrede blevet anvendt 
som dyrefoder, deraf navnet.
Vanddrivende og slimløsende. 

Timian
Bedst maj-aug.
Meget anvendelig. God til grønt-
sager, kød, fjerkræ, æg m.m. Kan 
tørres. De violette blomster er også 
spiselige. En blanding af timian og 
lavendel blev i middelalderen brugt 
mod dårlig lugt i kirker. 
Bakteriedræbende, hostestillende, 
blærebetændelse. Styrker fordøjelsen 
og immunforsvaret. 

Hindbær
Bedst jul-aug.
God i både det salte og søde køk-
ken: Kødretter, salater, ost, kager, 
desserter, marmelade m.m.
The lavet på hindbærblade menes 
at kunne sætte en barnefødsel i 
gang. 
Betændelseshæmmende, blodsuk-
kerregulerende, udrensende.

Hyben (Hunderose)
Bedst aug-sep.
Naturligt forekommende i DK, 
hvorimod Rynket Rose er en inva-
siv art. Bærrene kan syltes, tørres, 
bruges til saft, kompot, te, hyben-
suppe. 
Betændelseshæmmende. Lindrer 
ledsmerter, hoste, influenza og 
diarré. Styrker immunforsvaret, god 
mod skørbug. 

Havtorn
Bedst aug-okt.
De syrlige, orange bær er spiselige. 
Kan erstatte citron i fiskeretter. God 
som marmelade, saft. 
I et bær er mere C-vitamin end i en 
hel appelsin.
Blodtrykssænkende, betændelses-
hæmmende. Godt vitamintilskud, 
positiv effekt for huden. Styrker im-
munforsvaret.

Skovjordbær
Bedst jun-aug.
Spises friske eller syltede.God til 
desserter, kager og saft. Vikingerne 
spiste helt sikkert skovjordbær: 
Der er fundet frø på en boplads v. 
Viborg. 
Bladene: Omslag mod udslæt. Som 
te mod diarré, dysenteri, gulsot. 
Bærrene: Mod gigt og tuberkulose. 

Røllike
Bedst maj-sep. 
Bladene minder om fuglefjer, kan 
bruges friske eller tilberedte. God 
til kødretter og fisk. Blomsterne er 
bitre. Kendt som ‘soldatens ven’: 
Sårhelende, febernedsættende, 
smertestillende, beroligende.
Nogle reagerer allergisk overfor 
røllike!

Skvalderkål
Bedst apr-jul.
De spæde skud smager af spinat, 
god i salater, pesto, tærter, surdejs- 
brød og boller. 
Anses som ukrudtsplante, men 
kan altså sagtens spises.
God mod skørbug, gigt og podagra.


