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Urtehagen ved Apotekmuseet 
Norsk Folkemuseum, Bygdøy 
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Urtehagen ved Apotekmuseet, 
Norsk Folkemuseum, Bygdøy, Oslo 

Helt fra tidenes morgen har det vært vanlig å bruke urter ved behandling og lindring av syk
dommer. Munker og nonner var viktige i samfunnet som legekyndige, og de dyrket vanligvis 
sine medisinplanter selv i såkalte urtegårder. Etter hvert som medisinen og apoteksystemet 
utviklet seg og ble mer spesialisert, ble det vanlig at hvert apotek hadde en urtehage for pro
duksjon av urter som supplement til de urter som ble innkjøpt. Da planene om et apotek
museum på Folkemuseet kom opp, ble det samtidig planlagt en urtehage. Denne urtehagen er 
anlagt etter mønster av en typisk apotekhage. Plantene som finnes i hagen i dag har alle vært 
benyttet i medisinen, som krydder eller i kosmetikken og da ofte som parfymer. 

Styret i Norsk Farmasihistorisk Museum nedsatte i år 2000 en arbeidsgruppe som fikk det 
faglige ansvaret for urtehagen, både på dyrkingssiden og på den farmasøytisk faglige siden. 
Denne arbeidsgruppen består av Stein Sunde, gartner ved Norsk Folkemuseum, Hanne Hjorth 
Tønnesen og Berit Smestad Paulsen, begge Farmasøytisk institutt, med Synnøve Ellingsen, 
Norsk Folkemuseum, som sekretær. 

Arbeidsgruppens ansvarsområde er å sørge for at urtehagen holdes i orden og at den inne
holder et bredt og representativt utvalg av planter. Medlemmene skal også medvirke til å spre 
informasjon om urtene i hagen. 

Det var behov for oppdatering av den tidligere utgaven av heftet «Urtehagen» og arbeids
gruppen påtok seg ansvaret for å produsere en ny utgave. Denne foreligger nå. Det redak
sjonelle arbeidet er primært utført av cand. pharm. Brit Else Fjeldsgaard. Ellen Hanne 
Cohen, Farmasøytisk institutt har tegnet illustrasjonene til heftet. 

Norsk Farmasihistorisk Museum og Norges Apotekerforenings fond til fremme for norsk 
apotekfarmasi har gitt økonomisk støtte til prosjektet og derved gjort det mulig å lage denne 
utgaven «Urtehagen ved Apotekmuseet». 

Det finnes ca. 160 forskjellige urter, trær og busker i Urtehagen. Da det norske klima kan 
være vanskelig for flere av plantene, kan det bli en viss utskiftning fra år til år. De fleste av 
plantene som er beskrevet i heftet har imidlertid vært i hagen i mange år og ser ut til å ha 
akklimatisert seg. Plantene i heftet er ordnet alfabetisk etter norske navn. Det er en indeks 
bak i heftet basert på de latinske plantenavnene. 
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Foran i heftet finnes det et kart over hagen der de forskjellige felt er merket med nummer. 
I beskrivelsen av planten vil man se at det er angitt et tall i parentes bak det norske navnet. 
Dette tallet henviser til det feltet planten er plassert i. 

Det gis en kort informasjon om noen av de tradisjonelle bruksområdene plantene har hatt. 
Dersom plantene inngår i registerte naturlegemidler er dette også tatt med. Bak i heftet er det 
gitt en liste over annen litteratur som er tilgjengelig dersom det skulle være interesse for 
å fordype seg i deler av den omfattende litteraturen som finnes innen området medisinplanter. 
I denne listen finnes internasjonale lærebøker innen faget Farmakognosi, som er læren om 
medisinplanter, deres innholdsstoffer, bruk og effekt, i tillegg til mer populærvitenskapelig 
litteratur som kan anbefales. 

Hver år vil det bli laget en oppdatert oversikt over plantene i hagen. Denne listen vil finnes 
som et innlegg i heftet. Her vil man finne alfabetisk oversikt over plantene med henvisning til 
plantefelt, i tillegg til en oversikt over hvilke plantenumre som kan finnes i de forskjellige 
felt. Vi håper at dette vil gjøre det lettere for publikum å orientere seg i hagen på egen hånd. 

I hagen finnes det noen få planter hvor folkemedisinsk bruk ikke er dokumentert. Disse er 
bare nevnt med navn i heftet, og er opprinnelig plassert i hagen fordi de var dekorative. Dette 
var heller ikke uvanlig i gamle urtehager. 

Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at de fleste medisinplanter er giftige. Man bør være 
spesielt oppmerksom på at små barn ikke spiser av plantene i hagen. Giftige planter er i heftet 
merket med et dødningehode. 

På vegne av arbeidsgruppen for Urtehagen 

Berit Smestad Paulsen 
Oslo 22.5.01 
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Plantene i urtehagen ved Apotekmuseet 

ABRODD (26) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

AGURKURT (23) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

AKELEIE (23) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

ALANTROT (14) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

Artemisia abrotanum 
Åbrodd (svensk). Ambra (dansk) 
Southerwood. Eberraute. 
Kan tørkes og brukes til å holde møll , 
andre skadeinsekter og biller borte. 
Et uttrekk av frisk plante skal hjelpe mot flass og 
tørr hodebunn. 
Planten har en frisk sitronduft 
Det er bladene som anvendes 

Borago officinalis 
Gurkort (svensk). Hjulkrone (dansk). 
Borage, pectoral flowers. Ktichen-Boretsch. 
Hele planten har vært brukt ved hoste og 
halssykdommer, til te og som krydder. Blomstene 
markedsføres som "tradisjonelt brukt ved akutt i 
godartet sykdom i bronkier "og som urindrivende middel. i 
De blå blomstene pynter godt opp i salater. 
Både blad og blomster smaker av agurk. 
Planten dyrkes også for utvinning av frøoljen, som 
brukes i kosmetiske produkter for å bevare 
hudens elastisitet og for å hindre rynker. 

Aquilegia vulgaris 
Akleja (svensk) 
Tidligere ble det laget et astringerende hudvann 
av planten, og frøene ble brukt i folkemedisinen mot 
gulsott og hudutslett. Siden den er giftig er all bruk av 
planten forlatt. Nå står den i urtebedet blott tillyst. 
Hver av blomstens 5 kronblader har en 
ørneklolignende spore. Ørn på latin heter aquila, 
herav kommer plantens botaniske navn, aquilegia 

lnula helenium 
Ålandsrot, alant (svensk). Lægealant (dansk) 
Elfdock, elecampane. Alant. 
Dokumentert effekt mangler, men rot og rotstokk 
har tradisjonelt vært brukt for å øke nyre- og 
fordøyelsesfunksjonene, til behandling av hoste 
og som apetittvekker i bitre likører. l Norge ble 
planten brukt mot astma, hold , smerter i bryst og kolikk. 
Dette er en gammel medisinplante fra Sentral-Asia, som 
siden antikken har vært dyrket i Middelhavslandene. 
Til Norge kom den antagelig med munkene i middelalderen. 

· AGURKURT 

AKELElli 
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ALPE
BISPEL UE (8) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANIS (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

APOTEKER
KATTOST (7) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

BALSAM (20) 
KRAGE 

~ 
BARLIND (28,30) 
ANDRENAVN 
BRUK 
ANNET 

BASILIKUM (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

8 

Epimedium alpinum 

Bispelue 
Planten har i folkemedisinen vært brukt ved sykdommer 
i brystet og som svettedrivende middel. 

Pimpinella anisum 
Anis(e) på de fleste språk. Engelsk bruker også aniseed 
En krydderplante. Det er først og fremst frøene som 
brukes, hele eller knuste. Friske blader kan anvendes i 
salatbollen. Av frøene utvinnes eterisk olje. Anis har 
vært brukt som smakstilsetning i hostesafter, som 
middel ved fordøyelsesbesvær (også mot luft i tarmkanalen) 
og som krampeløsende middel, bl. a. mot kolikk. 
I Frankrike er salg av anisolje reseptbelagt. 

Malva silvestris 

Rødmalva. High mallow. 
Blad og blomst har tradisjonelt vært brukt ved hoste, 
og ved irritert tarm. Brukt på hud som kløestillende og 
bløtgjørende middel og ved behandling av sprekker og 
insektbitt. Brukt ved sykdom i munnhule og svelg. 
Planten er brukt lokalt ved irriterte øyne eller ubehag 
som følge av f.eks. saltvann eller tobakksrøyk. 

Chrysantemum majus 

T axus baccata 
Bari onn Barlønn. Ballønn. Y ew. 
Har væ1t brukt bl. a. i heksesalver. Ufr. Shakespeares Macbeth) 
Den bruks en del som prydvekst. Barlind kan bli over 
l 000 år gammel. Busken er giftig. Hester har dødd av 500 g 
blader i løpet av 45 minutter. De røde bærene er giftige hvis 
de tygges. Greinene er seige og spenstige og ble brukt i 
barlindbuer som det ble skutt hval med. Denne bruken er nevnt 
i den eldre Edda.Barlind var tilegnet guden Ull. 
Et stoff som brukes i kreftbehandling er utvunnet av denne planten. 

Ocimum basilicum 
Basilika. Basil. Sweet Basil. 
Basilikum (hele den overjordiske delen) brukes hos oss 
mest som krydder i salater, supper og kjøttretter. Uttrekk av 
planten gir en velsmakende te som virker krampeløsende, 



~ 
BELLADONNA
URT (7) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

beroligende og fordøyelsesbefordrende. Har også vært brukt 
mot lett migrene, som apetittstimulerende og melkedrivende 
middel. Utvortes brukt på sår hud og utslett. 

Atropa belladonna 

Galnebær (dansk). Deadly nightshade.Tollkirsche. 
Belladona i form av tinktur, pulver eller ekstrakt har inngått 
i preparater brukt ved hoste, i astmamedisiner, ved forstoppelse, 
ved sur mage, ved luftplager og i smertestillende preparater. 
Øyenleger brukte planten for å utvide pupillen ved 
unersøkelser og operasjoner. Ekstrakt av bladene har vært 
brukt ved kramper i mage-tarm. 
Planten er meget giftig, særlig rot, frø og bær. 
Belladona betyr vakker kvinne. Bakgrunnen for navnet er 
at kvinner ved kongelige hoff i senmiddelalder dryppet øynene 
med saft av bærene for å få store pupiller. Dette ga dem vakre 
mørke øyne, men også skader da øyet ikke ble beskyttet 
mot skarpt lys . 
Belladonna inneholder hyoscyamin, skopolamin og atropin som i 
dag brukes av øyeleger og i legemidler mot reisesyke. 

BERGFLETTE (30) Hedera helix 
ANDRE NAVN Eføy. Murgrona. (Common) !vy. Eppig. 
BRUK Har vært brukt ved kramper og som svakt beroligende middel. 

ANNET 

Bergflette inngår i kosmetiske preparater som kremer, lotion, 
shampoer og midler mot cellulitt. Preparater basert på ved fra 
bergflette har vært brukt tradisjonelt mot hoste og ved akutte, 
godartete sykdommer i bronkiene. Disse preparater ble brukt 
innvortes. Bladene ble bukt utvortes bl. a. som kløestillende 
middel ved hudplager. 
Bærene kan ved inntak gi forgiftninger, men smaken vil vanligvis 
forhindre inntak. 
Gjentatt kontakt med bladene kan forårsake hudreaksjoner 
i ansikt, på hender og armer opptil 48 timer etter kontakt. 

BERGFLETTE 

BERG MYNTE, 
BERGKONG (22) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

Origanum vulgare 

Oregano. Kung. Kungsmynte (svensk). Vild merian (dansk) 
Marjoram. Wilder Majoran . 
Blomster og blad brukes som krydder (pizza). 
Brukt tradisjonelt ved sykdommer i luftveier, har bl. a. vært brukt 
ved kikhoste og akutte sykdommer i bronkiene. Folkemedisinsk 
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ANNET 

BETONIE (27) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

BITTER BERG
KNAPP (2,26) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

BJØRNEBÆR (l) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

BJØRNEROT (28) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

BLODTOPP (5) 
BRUK 

ANNET 

lO 

brukt som krampeløsende og apetittstimulerende middel. 
Brukt lokalt som kløestillende middel og i gurglevann. 
Bergmynte er kjent som legeplante helt siden oldtiden. 

Stachys officinalis 
Uikebetonika, humlesuga (svensk). Betony. Ziest. 
Brukt folkemedisinsk som stoppende middel (garvestoffer), 
mot livmorblødning, mage- og nyre-lidelser. Utvortes har 
betonie vært brukt som sårhelende middel. 
Planten er kjent som legeplante i oldtidens Egypt og ble betraktet 
som et universalmiddel. l Rom skal Keiser Neros livlege ha 
angitt mer enn 50 sykdommer planten kunne lege eller lindre. 
l middelalderen ble den tillagt magiske egenskaper som vern mot 
onde ting. l klosterhagene ble den antagelig dyrket mest 
som fargeplante. 

Sedum acre 

Motsottsgras (motsott=matlei). Vortgras. Skyrbjugsknupp. 
Har vært brukt mot apetittløshet og skjørbruk. Den inneholder 
C-vitaminer, men gir brekninger ved inntak. Friske blader 
har vært brukt mot vorter og liktorner, og mot sår. 

Rubus fruticosus 
Blackberry. 
Bærene er gode spise bær. Avkok av bladene har vært 
brukt mot diare og tarmkatarr, og som gurglevann ved 
betennelser i munn og svelg. Bladavkok ble også anvendt til 
bading av sår som ikke ville gro. 
Friske blad ble lagt på sår og byller som helende middel. 
Bruk av bladene er kjent fra oldtiden. 

Meum athamanticum 
Bjornrot (svensk). Spignel. Barwurz. 
Folkemedisinsk brukt som styrkemiddel og 
apetittstimulerende middel. 

Sanguisorba officinalis 
Planten inneholder garvestoffer som virker stoppende 
ved diareer. Har også vært brukt ved alle former for 
blødninger. Saften av friske , skrelte jordstengler skal 
hindre betennelser i sår, f . eks brannsår. 
Planten har vært lite brukt i norsk folkemedisin. Friske, unge 
blader og skudd har agurklignende smak som er fine i salaten . 



BLOM
KARSE (1,18) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

BLÅ VEIS (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

BRUDESLØR (2) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

BRUNROT (21) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
BULMEURT (3) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

DILL (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

Tropaeolum majus 

Krasse, indiankrasse (svensk). Bærkarse (dansk). 
Nasturti um. Kapuzi nerkresse. 
Blomstene brukes i salater. 
Tradisjonell bruk av blomkarse har vært som middel mot 
kløende flass , solforbrenning, små brannskader og bleieutslett. 

Hepatica nobilis (=Anemone hepatica) 
Blåsippa (svensk). Leberbllimchen. 
l folkemedisinen har blåveis vært brukt ved betennelse 
i munn og svelg og ved bronkitt. Har også vært brukt 
ved leverlidelser. 
Blåveis er fredet flere steder og må ikke plukkes. 

Gypsophila paniculata 
Brudsloja (svensk). Hvit såperot. White soapworth. 
De unde1jordiske delene brukes til fremstilling av saponiner som 
inngår i en del kosmetologiske produkter. Saponiner skummer. 

Scrophularia nodosa 
Flenort. Purkerot. Halsbyllrot. Lungerot. 
Har vært brukt innvortes som urindrivende og mildt avførende 
middel. Har vært brukt utvortes til omslag mot byller. 
Brunrot har vært kjent som legeplante av de gamle romere. 

Hyoscyamus niger 
Bolmort (svensk). Villrot. Henbane. Bilsenkraut. 
Planten inneholder scopolamin og hyoscyamin. Scopolamin 
inngår i " likegladsprøyte" som brukes før operasjoner, og i 
reisesyke-plaster. Planten, særlig frøene har vært brukt mot 
tannverk. Bulmeurt har også vært brukt mot magesmerter, noe 
allerede de gamle egyptere kjente til. 
Planten er giftig. Den er kjent siden oldtiden. Den har hallusinogen 
effekt. Man antar den ble brukt av oraklet i Delfi og den har vært 
an vendt i hekse salver. 

Anethum graveolens 
Dild (dansk) 
Brukes som krydder. Har vært brukt som krampeløsende og 
drivende middel ved fordøyelsesbesvær og gass i tarmen (særlig 
fruktene). Også brukt som urindrivende og betennelseshemmende 
middel. 
Dill har siden oldtiden vært anvendt som krydder- og legeurt. 
Bruken i Norge er lite kjent, men den skal ha vært anbefalt 
kokt med melk som "amme-te" 
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~ 
EFØY (28) 

EINER (21) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

ENG
DRONNNING (6) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

~ 
ENGSOLEIE (20) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

EPLEMYNTE (5) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ESTRAGON (11) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 
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Se BERGFLETTE 

]uniperus communis 
Brisk, brake. En (svensk). Enebærtre (dansk) 
Common juni per. Wacholder. 
Innvortes har bærene vært brukt som apetittstimulerende middel, 
og ved urinveissykdommer. Oljen virker sterkt irriterende på 
hud og slimhinner, og har vært brukt utvortes for å lindre 
reumatiske plager og muskelsmerter. Bærene er også brukt som 
krydder og til fremstilling av bl. a. genever. 
Bærene, som egentlig er kongler, er grønne første året, annet år 
svartbrune med blått overtrekk. Brukt innvortes er store doser over 
lang tid skadelig. Einebær skal ikke brukes av personer med 
nyresykdommer. 

Filipendula ulmaria 

Mjødurt, benkegress, maigress. Ålggras (svensk). 
Meadowsweet, Queen-of-the-meadow. Madesuss. 
Te av blomster og unge blader har i folkemedisinen vært brukt 
ved forkjølelse, feber, reumatiske plager og ødemer. Jordstengelen 
har vært brukt ved diareer. 
Planten inneholder salisylsyreforbindelser som virker 
febersenkende og antireumatisk. Planten ble antagelig brukt som 
krydder i de gamle nordboeres øl og mjød. 

Ranunculus acris 
Smørblomst. Buttercup. 
Den friske planten har i folkemedisinen vært brukt mot vorter 
og ved leddsmerter. Innvortes har planten vært brukt ved bronkitt, 
reumatiske plager og gikt. ENGSOLEIE 

Hele planten er giftig, både for mennesker og dyr. 

Mentha rotundifolia 
Rundmynta, appelmynta (svensk). Æblemynte (dansk). 
Apple mint. Rundblattrige Minze. 
Smaker både eple og mynte, og brukes til mat og drikke. 

Artemisia dracunculus 
Dragon (svensk).Tarragon. 
De overjordiske deler av planten har vært anvendt ved 
fordøyelsesbesvær og ved urolig tarm. 
Estragon er en vanlig krydderplante som kommer fra Sør-Europa. 



FENNIKEL (33) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

FILT
KONGSLYS (8) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

GINGKO (35) 

Foeniculum vulgare 
Finkel, fankål (svensk). Fennikel (alminnelig/sød) (dansk). 

Fennel. Fenchel 
Frøene har vært brukt ved fordøyelsesbesvær og for å 
motvirke gass i tarmen. Har også vært brukt som slimløsende 
og melkedrivede middel. Den eteriske oljen som frøene er rike på, 
har vært anvendt mot lus og utøy. 
Fennikel er en gammel grønnsak og medisinplante. Den ble dyrket i 
Babylonia og Egypt i oldtiden. 

Verbascum thapsus 

Lungeurt. Kungsljus (svensk). Filtet/filtbladet konslys (dansk) 
Great Mullein/Aaron's rod. Konigskerze. 
Blomstene har vært brukt mot luftveislidelser, særlig bryst
sykdommer med hoste og blodfylt slim. Uttrekk av blader 
og rot ble brukt ved magesmerter og kolikk, reumatiske 
smerter og nervesmerter. Utvortes ble planten brukt ved 
behandling av verkefinger, betennelser og hevelser. 
Hemoroider var også et anbefalt bruksområde. 
Folkenavnene lungerot, lungesottgras og lungegras 
viser oss at behandling av luftveislidelser var blant 
de viktigste for denne planten. 

Se TEMPEL TRE 

GJELDKARVE (26)Pimpinella saxifraga 
ANDRE NAVN Skoganis, hundekarve, tannrot. Bockrot. Bibernelle. 
BRUK Slimløsende og hostestillende ved halskatarr og heshet. 
ANNET Rot og rotstokk brukes til uttrekk. 

l 
GRAV-
MYRT (11,30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

GRESSLØK (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

Må ikke gis til gravide (abortfremkallende) 

Vinca minor 

Gravmyrtel, singrønn. 
Brukt mot høyt blodtrykk, migrene og hodesmerter. 
Folkemedisinsk brukt som styrkende og apetittstimulerende 
middel og som et vanndrivende middel 
Hele planten er svakt giftig. 

Allium schoenoprasum 
Purløg (dansk). Chives. Schnittlauch. 
Krydder. Lite kjent til folkemedisinsk bruk. 

13 



GUL 
SØTEROT (20) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
GULLREGN (l) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

GULLRIS (19) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

GULROT (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

~ 
GYVEL (8) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

HAGE-IRIS (21) 
BRUK 

HAGE
KJØRVEL (33) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

14 

Gentiana lutea 

Y ellow gen ti an. 
De underjordiske delene ble brukt som apetittstimulerende middel. 
I middelalderen ble planten brukt mot skjørbuk. 
Brukes nå hovedsakelig i brennevinsindustrien 

Laburnum anagyroides 
Vanlig gullregn, kystgullregn. Galden chain tree. 
Prydplante. 
Hele planten er giftig, men særlig frøene inni belgene. 

Solidago virgaurea 
Gullrokk.European goldenrod. 
I folkemedisinen har blomstene vært brukt som urindrivende 
middel, og i salver på sår. På byller ble planten brukt som omslag. 

Daucus carota 
Morot. Carrot. 
Den dyrkede varianten heter Daucus carota subsp. sativus, 
og brukes som grønnsak. Moset gulrot brukes ved diare 
hos små barn, og p.g.a. forløperen til A-vitamin har den vært 
nyttig for å hindre nattblindhet. 

Cytisus scoparius 
Tyberis, tiberis. Scotch broom. Ginst. 
Blomstene har tradisjonelt vært brukt som urindrivende middel. 

Iris germanica 
Jordstengelen har vært brukt mot mange forskjellige lidelser. 
"Fiolrot", som man tidligere ga små barn å gnage på når de 
fikk tenner, er fint til skårne stykker av rotstokken. 

Anthriscus cerefolium 

Dansk kjorvel (svensk). Havekjørvel (dansk). 
Chervil. Garten-Kerbel. 
Krydder. Har vært brukt i folkemedisinen som 
"blodrensemiddel" og som diuretikum. 
En gammel krydderplante som er forvillet fra klosterhager 
Den er lite kjent og brukt i Norge. 



- l 

HASSELURT (30) 
BRUK 

ANNET 

HEGG (30) 
BRUK 

HENGE
BLODBØK (34) 
BRUK 
ANNET 

HESTEHOV (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

HJERTE
KONGSLYS (6) 
BRUK 

ANNET 

HJERTENS
FRYD (33) 

HUMLE (3) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

Asarunzeuropaeunz 
Folkemedisinsk brukt som brekkmiddel, avførende 
middel, diuretikum. 
Virker irriterende på neseslimhinner og fremkal ler nysing. 
Planten ble brukt allerede i oldtiden 

Prunus padus 
Barken har vært brukt som te i folkemedisinen; som styrkende og 
beroligende middel og mot diare og magesmerter. 

Fagus silvatica purpurea pendula 

Prydplante. Den har aldri hatt noen stor medisinsk betydning 
En av de største vekstene i urtehagen. Nøttene er giftige. 

Tussilago fmfara 
Leirfivel. Coltsfoot. H uflattich. 
Har vært brukt i folkemedisinen mot sår hoste og 
som gurglemiddel. Både blomst og blader brukes. 
Det er mistanke om kreftfremkallende innholdsstoffer i planten. 
Den anbefales derfor ikke brukt. 

Verbascum phlomoides 

Har vært brukt som sl imløsende middel i hostesafter, og som 
svette- og urindrivende middel. Utvortes brukt til omslag. Har 
også vært brukt som gurglevann 
Blomstene og bladene brukes. 

Se SITRONMELISSE 

H umulus lupus 
Hop. Hopfen. 
Har vært brukt tradisjonelt ved lettere søvnløshet hos 
voksne og barn. Planten er kjent fra gamle norrøne skrifter 
som urt til mjød og øl. 
I Midddelalderen kom det påbud om å dyrke humle på alle norske 
gårder, et påbud som ble gjenopprettet på 1700-tallet. 
Godkjente naturlegemidler med innhold av humleblomst finnes 
på norske apotek. I kombinasjon med valerianerot brukes 
preparatene mot forbigående innsovningsbesvær og uro. 
Kombinert med valeriane og melisse er bruksområdet 
søvnfremmende, beroligende, avstressende og avslappende. 
Sammen med prikkperikum og melisse er bruksområdet lett uro. 

15 
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ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

HVITSENNEP (9) 
BRUK 

HVITVEIS (30) 
ANDRE NAVN 
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Cynoglossum officinale 

Pulverisert rot ble tidligere brukt i hostemedisin, som beroligende 
og krampeløsende middel. Bladene har vært brukt 
som sårlegende middel. 
Planten er en av de eldste legeplanter vi kjenner. 
Lukten er usedvanlig vond og den har av den grunn vært brukt 
mot lus, og har vært virkningsfull til å holde mus og rotter borte. 

Allium sativum 
Garlic. Knoblauch. 
Krydder. Det er vist in vitro at hvitlØk har effekt mot bakterier og 
sopp. Det er vist i dyreforsøk at planten har effekt mot høyt 
blodtrykk og høyt innhold av triglyserider og kolesterol i blodet. 
Hvitløk har tradisjonelt vært brukt mot forkjølelse. 
Hvitløk har vært kjent som legemiddel og trolldomsplante 
i 5000 år. Den stammer fra sentrai-Asia. Det sies at arbeiderne som 
bygde pyramidene spiste hvitløk som skulle beskytte mot 
epidemier og skjørbuk. Allicin er stoffet som gir den spesielle 
lukten. 

Sinapis alba 
Krydder. Lite brukt medisinsk. 

Anemone nemorosa 
Kvitsymre. 
Den fri ske planten har i knust form helt fram til 1970 vært brukt til 
omslag ved reumatiske plager og leddsmerter, noe som ikke 
sjelden førte til hudskader. 

Hyssopus officinalis \ 
Hyssop. Y sop. · 
Har væ1t brukt som slimløsende middel , og som et antiseptisk 
middel , bl. a i gurglevann. Den eteriske oljen har vært brukt t 
som et stimulerende middel. Har folkemedisinsk 

vært brukt ved brystsykdommer, og sår hals. 
og ved astma. Brukes som krydder til mat og i likører. 

Se PRIKKPERIKUM 

Helianthus tuberosus 
Jordartskocka (svensk). Knollige Sonnenblume. 
Rotknoller og plante kan brukes som for. Knollene brukes til 
fremstilling av fruktsukker. 

ISOP 



~ 
JULEROSE (28) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

Helleborus niger 
Hvit julerose. Christmas rose. Black hellebore. 
Planten dyrkes som dekorasjonsplante. Har vært brukt i 
veterinærmedisinen. Roten har i folkemedisinen 
vært brukt mot sinnsykdom. Drogen kalles også sort nyserot, 
og teorien var at nysing skulle fordrive slim fra hjernen slik at 
trykket lettet og sykdom ble lindret. Drogen har også vært brukt 
som hjertemiddel og vanndrivende middel, som brekkmiddel og 
avføringsmiddel. 
Anbefalt av Hippokrates' elever som avføringsmiddel. Planten er 
giftig, men forgiftninger er sjelden. Symptomer er bl. a. prikking i 
munn og svelg, oppkast, diare og utvidelse av pupiller. 
Drogen har vært oppført blant "Fugae demonum"=midler til 
djevleutdrivelse. 

KALMUSROT (28) Acorus calamus 
ANDRE NAVN Sweet flag. 
BRUK Rotstokken har i folkemedisinen vært brukt ved galle- og nyresten , 

samt til bad og omslag, som middel til stimulering av mage- og 
tarmsaftsekresjon og som stoppende middel ved diare4. Drogen har 
også vært brukt i munn- og gurglevann. 
Veterinærmedisinsk bruk har vært som apetittstimulerende middel 
og som middel ved fordøyelsesproblemer. 

ANNET Planten er en sumpplante som antagelig stammer fra India. Det er 
en gammel legeplante som var et etterspurt legemiddel. Man 
trodde at et stykke kalmusrot i munnen ville beskytte mot pest. 
Roten har vært tygget istedetfor skråtobakk i Norge så sent som 
under siste verdenskrig. Brukes ikke lenger, da den mistenkes for 
å være kreftfremkallende. 

KAMILLE (26) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

Chamomilla recutita (=Matricaria chamomilla) 
Kamomill (svensk). German chamomile. Echte kamille. 
Blomstene brukes som droge. Har vært brukt innvortes som 
svettedrivende middel, mot fordøyelsesplager og for å stimulere 
apetitten. Utvortes brukt til hårvask, som sårhelende middel, 
kløestillende middel og sme1testillende på insektstikk og mot 
frostskader. Preparater med innhold av kamille brukes som 
munnskyllevæske og øyebadevann. Blomstene inneholder en 
eterisk olje som brukes i mange kosmetiske produkter. Kremer 
med innhold av kamille kan brukes på bleieutslett, 
små brannsår etc., og også ved hemmoroider. 
Den eteriske oljen inneholder bl. a. chamazulen som er blåfarget. 

KAMILLE 
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KARVE (33) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

KATTEHALE (l) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

Carum carvi 
Kummin (svensk). Kommen (dansk). Cm·away. Ktimmel. 

Fruktene brukes som krydder i matvarer og brennevin. De første 
spirende bladene om våren kan brukes til karvekålsuppe. Som 
legemiddel har fruktene (og den eteriske oljen i disse) vært brukt 
som mage- og tarmregulerende middel, bl. a. mot underlivskrampe 
og kolikk. Fruktene har også vært brukt som melkedrivende 
middel, de har inngått i hostemiksturer, vært brukt som 
urindrivende middel og som smakskorrigens. 
Karve er en av våre eldste krydder- og medisinplanter. 
Den finnes over hele landet. 

Lythrum salicaria 
Purple loosestrife. 
Blomstene brukes som droge. Et uttrekk har tradisjonelt vært 
brukt innvortes mot diare . Drogen har også vært brukt ved 
hemorroider, 

KATTEMYNTE (2) Nepeta cataria 
ANDRE NAVN Kattmynta (svensk). Katteurt (dansk). Wild catmint. Katzenkraut. 
BRUK En fin gave til katter. De elsker planten . 

KJERRING
ROKK (19) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

KJÆRLIG
HETSURT (13) 
ANDRE NAVN 

BRUK 
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Equisetum arvense 

Åkersnelle. Åkerfraken (svensk). Agerpadderok (dansk) 
Field horsetail. Ackerschachtelhalm. 
Te kokt på kjerringrokk er et gammelt husråd mot blærekatarr. 
Kjerringrokk har i folkemedisinen vært brukt som diuretikum, 
som fordøyelsesfremmende middel, som tillegg ved 
slankekurer og som blodstillende middel. Brukes mye 
i kosmetiske preparater som et antirynkemiddel. 
Dette er en mer enn 2000 år gammel legeplante som fmtsatt er i 
bruk. Godkjent naturlegemiddel med virkestoff kjerringrokk og 
løvetann finnes på norske apotek. Bruksområdet er som mildt 
vanndrivende middel. 

Levisticum officinale 

Løpstikke. Libbsticka (svensk). Løvstikke (dansk). 
Lovage. Liebstockel. 
Planten har vært dyrket som grønnsakplante. Hele planten 
kan brukes. Frøene har vært brukt til brødbaking. Bladene kan 
brukes i brød, supper, sauser, stuinger og salater. 
I folkemedisinen har frøene vært brukt mot luft og rumling 
i magen. Roten har vært brukt ved ødemer, mot hoste og som 
et apetittstimuleren middel. Har også vært brukt som 
svettedrivende og urindrivende middel , men det ble advart 



ANNET 

KLOSTER
PEON (2) 
BRUK 

KORIANDER (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

KORNBLOM (27) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
KRISTORN (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
KROKUS (3) 
ANNET 

mot bruk under graviditet og ved nyresykdommer. 
Planten stammer fra Middelhavsområdet og ble antagelig 
brakt nordover i Europa av romerne. Munkene førte planten til 
Norge. Gamle råd sier at en skulle vaske ansiktet i Iøpstikkeuttrekk 
for å bli vakrere, eller ta et Iøpstikkebad for å bli spesielt 
tiltrekkende. 

Paeonia officinalis 

Har i folkemedisinen vært brukt som krampeløsende middel, 
ved gikt og mot astma. 

Coriandrum sativum 
Koriander (dansk, svensk og tysk). Coriander. 
Blad og frø er brukt som krydder. Frukten har vært brukt 
som magestyrkende middel , mot luft i magen, 
mot orm og gulsott. Folkemedisinsk har fruktene vært 
brukt uvortes mot reumatisme og mot sår. 
Kan utløse allergier 

Centaurea cyanus 
Blåklint (svensk). Corn flower/Biue battle. Kornblume. 
Har vært brukt i folkemedisinen som et diuretikum og som et 
apetittstimulerende middel. Brukt i øynene ved irritasjon 
og ubehag. 
Blomsterbladenes blå farge gir visuell effekt i teblandinger. 

/lex aquifolium 
Beinved. Jarnek (svensk). Holly. Stechpalme. 
Prydplante, spesielt brukt i juledekorasjoner. Liten tradisjon 
som medisinplante, men den har vært brukt som febernedsettende 
og urindrivende middel , særlig i homøopatien. Bærene har vært 
brukt som avføringsmiddel. 
De røde bærene er giftige. Det hevdes at 2 bær kan gi mage/tarm
problemer i form av oppkast, magesmerter og diare. Ingen spesielle 
tiltak nødvendig med mindre store mengder bær er inntatt. 

Crocus vernus 
Planten stammer fra Middelhavslandene. 
Safran er arrene fra blomstene hos en spesiell type krokus (Crocus 
sativus.) Dette er et meget kostbart krydder som også har vært 
brukt som medisin bl. a. som nerveberoligende middel. Store doser 
(15-20g) kan føre til forgiftninger med dødelig utgang. Safran 
brukes til farging av bl. a. ris og bakverk (f.eks. lussekatter) 
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KRYPTIMIAN (2) 
ANDRE NAVN 
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ANDRE NAVN 
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ANNET 

LA VEND EL (2) 
ANDRE NAVN 
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ANNET 

LEDDVED (l) 
ANDRE NAVN 
BRUK 
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Mentha crispa 

Den eteriske oljen har et høyt innhold av mentol og brukes 
bl. a. i drops og tannpasta. Brukes som smakstilsetting. 
Bladene brukes som te. 

Thymus serpyllum 
Backtimjan (svensk). Vild timian (dansk). Wild thyme. 
Feldthymian. 
Planten brukes som krydder. 
Den er brukt tradisjonelt som apetittstimulerende middel , 
beroligende middel , mot kikhoste, til urtebad (f. eks. ved 
fibromyalgi) og ved reumatisme. Folkemedisinsk har planten vært 
brukt bl. a. mot sår og hevelser, som gurglevann ved sår hals og sår 
i munnen, forsøksvis ved diare, luftsmerter og urolig mage. 

Angelica archangelica 
Kvanne (svensk). K van (dansk). Angel i ca. Engelwurz. 
Planten har vært brukt som grønnsak, nytelsesmiddel og medisin. 
Tradisjonell bruk har vært mot mage/tarmbesvær og mot skjørbuk. 
Kvann rot ble røkt mot brystsmerter. Som grønnsak brukes 
hakkede stilker. Disse kan brukes til kryddersmør f.eks. til ost og 
kjeks , eller som smakstilsetning til fiskesuppe eller rabarbrapai. 
Små mengder hakkede blader gir salaten en pikant smak. 
De to artene fjellkvann og strandkvann finnes over hele landet. 
Begge brukes og har vært dyrket siden jernalderen. Ifølge 
folkemedisinen skulle en bit kvannrot mellom tennene hjelpe 
mot det meste. Nå brukes planten i parfymeindustrien og inngår 
dessuten i benediktinerlikør. 

Lavandula augustifolia 
La vender 
Blomsten og den eteriske oljen fra denne brukes folkemedisinsk 
mot migrene og og ved lett søvnløshet. Utvortes sammen med 
andre planter ved små sår, solbrenthet og lettere forbrenninger. En 
lerretspose med tørket lavendel blomst ble brukt mot smerter av 
mange slag. 
Lavendel brukes i dag i såpe- og kosmetikkindustrien som 
dufttilsetning.Lavendelposer blant klær gir en behagelig duft, mens 
samme duft skal virke avskrekkende på mygg. Allerede i 
romertiden ble lavendel brukt til parfymering av bad. "Vaske" på 
latin heter lavara. 

Lonicera xylosteum 
Ledved. Skogstry (svensk). 
Bærene virker avførende og kan gi brekninger. 

MYNTE 



LEGESTEIN
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ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

LEGE
VENDELROT (23) 
ANDRE NAVN 

BRUK 
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M elilotus officinalis 

Steinkløver. Sotvappling (svensk). Sweet clover 
Har vært brukt som diuretikum, ved lettere søvnbesvær, lettere 
mage/tarmproblemer, ved reumatisme og som duftmiddel. 
Planten brukt for å lindre hemorroidesmerter (akutt), 
og som omslag på sår. 
Legesteinkløver vokser som ugress i Sør-Norge og nordover langs 
kysten til Alta. Den har vært brukt som dyrefor. 

Althaea officinalis 

Uikamalva (svensk). Lægestokrose (dansk). 
Marsh mallow. Eibisch. 
Planten har i folkemedisinen vært brukt i hostemedisin, 
særlig for barn, også ved kikhoste . Rotuttrekk har vært brukt 
ved urinveislidelser og tarmkatar hos barn . Både blomst- og rot
uttrekk har vært brukt i øye- munn- og gurglevann. Brukes 
i kosmetikkindustrien som tilsetning til flytende såper. 
Legestokkrose er en hageplante som forekommer 
forvillet i Norge. Rota inneholder mye slim. 

Valeriana officinalis 

Baldrianrot. Valerianerot. Vandelrot/Uikeviindelrot (svensk). 
Baldrian (dansk). Valerian. Gemeiner Baldrian. 
Brukes ved lettere søvnløshet. Har vært brukt som 
nerveberoligende middel , ved nervøst betingede magesmerter 
og magekramper. 
Den eteriske oljen i planten har en spesiell kvalmende lukt. 
Planten er kjent som en trolldomsurt. Små rotbunter i fjøset 
skulle beskytte kuene mot onde dverger. Katter elsker lukten av 
vendelrot, og det virker som om de blir beruset av den. 
Godkjente naturlegemidler som inneholder legevendelrot LEGEVENDELROT 

(valerianerot) finnes på norske apotek. Bruksområdet er 
beroligende, søvnfremmende, avslappende og avstressende middel. 
Det finnes preparater med innhold av valerianerot og humleblomst 
med bruksområde forbigående innsovningsbesvær og lett uro. 
Kombinasjonen av valerianerot og melisse har bruksområde 
søvnfremmende, beroligende, avstressende og 
avslappende middel. En blanding av valeriane, humle og melisse 
gir bruksområdet søvnfremmende, beroligende, avstressende og 
avslappende middel. 
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Convallaria majalis 

Liljekonvalj (svensk). Lily of the Valley. Maiglokchen. 
Brukes som hjertemiddel i enkelte land, ikke i Norge, men 
har vært brukt i Russland. 
Planten er giftig og kan gi symptomer som kvalme, oppkast 
og vondt i magen. Alvorlige forgiftninger er svært sjeldne. 

Linum usitatissimum 
Alminnelig hør (dansk). Common flax. Dreischlein, Flachs. 
Frøene brukes som avførende middel. De sveller i vann og 
virker som et volumøkende middel i tarmen. Fibrene i stengelen 
brukes til tekstiler, og av frøene presses linolje. Presskakene kan 
brukes som krøtterfor. 
Lin er en av våre aller eldste nytteplanter. Den skulle ifølge 
gammel tradisjon holde tusser, troll og gjengangere borte. 

Allium cepa viviparum 
Etasjeløk. Etageløk/træløg (dansk). 
Tree onion/ Egyptian onion. Luftzwiebel. 
Luftløk er en grønnsak og et krydder. Som legemiddel, 
har den vært brukt i folkemedisinen mot bl. a. byller, 
miltbrann hos dyr og neglerotbetennelse. 
Luftløk er en like gammellegeplante som hvitløk. Følgende 
råd mot forkjølelse hos barn ble anbefalt: Finhakket løk legges 
på et tjæret stykke papp som legges på barnets bryst. Etter en 
stund kastes det hele i en elv som renner mot nord, og barnet er 
friskt. 

Se KJÆRLIGHETSURT 

Artemisia absinthium 
Malbrt (svensk). Wormwood. Wermut/absinth. 
Planten har vært brukt i form av malurtdråper for å løsne 
kramper i mage/tarm. Den har også vært brukt mot innvollsorm 
og mot insekter. I Norge ble den brukt mot møll. (mal=møll). 
Malurt brukes fortsatt ved fremstilling av vermut. 
Planten forekommer mest i kalkrike strøk på Østlandet. Den ble 
dyrket som legeplante i klosterhager på 1200-tallet, og er 
antagelig forvillet herfra. Planten inneholder tujon som er en 
nervegift og som kunne føre til epilepsiliknende anfall hos 
absintavhengige personer. Drikken absint som inneholder malurt, 
var i mange år forbudt å produsere. 



-Il 

MARIA- Primula veris 
NØKLEBLOM (5) 

ANDRE NAVN Gullviva (svensk). Hullkravet kodriver (dansk). 
Primrose/cowslip. Arznei-Schliisselblume. 

BRUK Plantens rot og blomster har tradisjonelt vært brukt ved hoste 
som et slimløsende middel, og i munnhulen i form av 
munnskyllevann. Planten inngår også som bestanddel i salver 
mot kløe, ved hudskader, frostskader, insektstikk etc. ~~~il\l. 

ANNET Planten vokser over mesteparten av landet. 

MARIKÅPE (5) 
ANDRE NAVN 

BRUK 

ANNET 

MARK 
JORDBÆR (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

MELBÆR (19) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

MESTERROT (6) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

Alchemilla vulgaris 
Løvefot, vasskåpe. Daggkåpa (svensk). 
Alminnelig løvefod (dansk). Lady's mantle. Frauenmantel. 
Bladene inneholder garvestoffer som virker sammentrekkende. 
De har vært brukt mot diare og som blodstillende middel, 
som sårmiddel og som krampeløsende middel. 
Marikåpe vokser over hele landet. Navnet Alchemilla, 
stammer fra den tid alkymistene brukte duggdråpene i 
bladene på leting etter "de vises sten". 

Fragaria vesca 

Smultron (svensk). Wild strawberry. Wald-Erdbeeren. 
Jordstengelen inneholder garvestoffer og er brukt ved diareer. 
De tørkede bærene har inngått i teblandinger. Hele planten 
har inngått i "blodrensende te". 

Arctostaphylos uva-ursi 
Mjølbær. Mjølon (svensk) Bearberry. 
Planten har fra gammelt av vært brukt mot blærelidelser. 
Den inngår i teblandinger mot nyrestein og gallelidelser, 
samt ved reumatisme og gikt. 
Melbær har vært brukt i lær- og tekstilindustrien som garve
og fargestoff. Planten minner om tyttebærplanten. 
Godkjent naturlegemiddel med virkestoff melbærblad og 
løvetann finnes på norske apotek. 
Bruksområde er som hjelpemiddel ved mildt urinveisbesvær. 

Peucedanum ostruthium (=lmperatoria ostruthium) 
Masterrot (svensk). Masterwort. Meisterwurz. 
Roten har i folkemedisinen vært knust og blandet i vin 
som så ble drukket. Dette skulle hjelpe mot leversykdom og 
gulsott. Ble roten blandet i eddik skulle drikken rense hodet for 
"vond væske". Roten har hatt ry som urindrivende og 
menstruasjonsfremmende middel. Den har vært brukt som 
apetittstimulerende middel. Hos dyr ble roten brukt mot munn- og 
klovsyke. 

MARIA
NØKLEBLOM 

23 

~~-



ANNET 

MJØDURT (6) 

~ 
NYSEROT (6) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
OLJEPLANTE (4) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

~ 
OPIUMS 
VALMUE (22) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

24 

Denne planten var en av romernes viktigste legeplanter, derav 
navnet. Den har vært brukt mot hekseri . Planten ble dyrket i 
norske klosterhager i Middelalderen og har spredd seg herfra. I dag 
kan den finnes ved varme husvegger og i gamle hager. Den bør 
vernes som det betydelige kulturminne den er. 

Se ENGDRONNING 

V eratrum album 
Hvit nyserot, europeisk nyserot. White hellebore. 
Rotstokken har vært brukt ved forhøyet blodtrykk og hjertesvikt. 
Brukes overhodet ikke lenger, og en bør merke seg 
at planten er giftig. 
I Norge vokser planten kun i Finnmark, der den har vært brukt 
folkemedisinsk mot gikt og reumatisme. Samene brukte den i 
tillegg som snus. 

Ricinus communis 
Castor. 
Av frøene presses en fet olje som brukes teknisk, kosmetisk 

og medisinsk. Medisinsk er oljen so kalles lakserolje, brukt som et 
avføringsmiddel, et såkalt drastikum,. Det vil si den virker hurtig 
og voldsomt fordi den irriterer tarmen. Frøene er svært giftige på 
grunn av et stoff som heter ricin. Inntak av frøene fører til kvalme, 
hodepine, dehydrering, blodig diare og leverskader, og kan føre til 
dødsfall. Ricin påvirker svulster i gunstig retning , og frøene er 
derfor av interesse i forskningsøyemed. 
Oljen har vært kjent og brukt som lyskilde i India antagelig 
ca. 4000 år. Den har vært kjent i det gamle Grekenland og 
antikkens Roma. Planten har antagelig sitt utspring i Etiopia, men 
dyrkes nå over store deler av tropisk og subtropisk sone. 

Papaver somniferum 

Opiumvallmo/Opievallmo (svensk). Opium poppy. Schlafmohn. 
Av planten utvinnes opium. Dette er lufttørret melkesaft 
utvunnet ved snitt i umodne kapsler. Opium brukes til fremstilling 
av morfin og andre opiumsalkaloider som brukes i 
medisinen, bl. a. som smertestillende midler. Opium har vært brukt 
ved diare. Opiumsalkaloidene kan gi avhengighet. Store mengder 
omsettes illegalt som rusmidler. Valmuefrø brukes i brød og kaker. 
Opiumsvalmuen har vært dyrket i uminnelige tider. 
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Se BERGMYNTE 

Dryopteris filix-mas 
Trajon (svensk). Male fern. Wurmfarn. 
Den ove1jordiske del av planten har vært brukt folkemedisinsk 
mot reumatisme, men ellers er det hovedsakelig rotstokken 
som har vært anvendt. Et uttrekk av denne ble tidligere 
brukt mot bendelorm og andre innvollsormer. Dette kan ved 
bruk over lengre tid og/eller i for høye doser, føre til svekkelse 
av synet og blindhet. Etanolekstrakt har vært undersøkt med 
henblikk på effekt mot herpesvirus. Hemmende effekt er påvist. 
Ormetelg har vært brukt som medisinplante av de gamle grekere. 
Planten har vært brukt i veterinærmedisinen. 

Mentha piperita 

Pepparmynte (svensk). Pebermynte (dansk). 
Peppermint. Pfefferminze. 
Dette er en av mange myntearter som dyrkes som krydder-
og legeplante. Det er den eteriske oljen som gir effekt. 
Peppermynteolje inneholder mentol som har en frisk, karakteristisk 
smak. Peppermynte brukes som te ved magesmerter og forkjølelse. 
Planten virker apetittstimulerende og fordøyelsesfremmende, og 
har vært brukt mot kvalme og oppkast, også ved bevegelsessyke. 
Peppermynteolje brukes som smakstilsetning i nærings- og 
nytelsesmidler. Ren mentol virker kjølende på huden. 
Peppermynteolje kan ved inntak av større mengder, særlig hos 
barn, gi krampe i luftveiene. Betennelse i mage-tarmkanalen har 
vært sett ved lang tids bruk. 

Armoracia rusticana 
Pepparrot (svensk). Peberrod (dansk). Horseradish. Meerrettich. 
Brukes som krydder og grønnsak. Har vært brukt mot skjørbuk, 
mot kikhoste, ved gikt og reumatisme, ved fordøyelsesbesvær 
og ved dårlig sårheling. 

Muscari botryoides 
Prydplante, som blomstrer tidlig om våren. 
Ingen bruk i folkemedisin. 

Petroselinum crispum 
Persilja (svensk). Parsley. Petersilie. 
Bladene brukes som krydder og har vært brukt folkemedisinsk 
som vanndrivende og apetittstimulerende middel. Saft av friske 
blader brukes som insektmiddel. Fruktene har vært anvendt som 
vanndrivende og melkedrivende middel, og er brukt mot hodelus 
og hud parasitter. De har også vært brukt mot forkjølelse. Roten 
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har vært i bruk som apetittstimulerende, krampestillende, 
mot luft i magen og menstruasjonsbefordrende middel. 

Datura stramonium 
Spikklubba (svensk). Pigæble (dansk). Thorn apple, Jimson weed, 
Stramonium. Gemeiner Stechapfel. 
Tørkede blader ble tidligere brukt i astmapulver og til 
astmasigaretter. De ble også brukt ved f. eks. kikhoste. Skopolamin 
som utvinnes fra planten, brukes for å utvide øyets pupill. Stoffet 
inngår også i reisesykeplaster. 
Planten er meget giftig. Den tilhører samme familie som 
belladonnaurt og bulmeurt, og med omtrent de samme 
alkaloider. Pulverisert frø av piggeple blandet med smør, 
har i India vært spist som potensmiddel. Blandingen kan 
også gnis inn i genitalområdet for å øke libido. 

Narcissus poeticus 
Pingstlilja (svensk). 
Dette er prydplanter som ikke brukes medisinsk. 
Finnes forvillet i Norge. 
Planten inneholder alkaloider, hovedsakelig i knollen. 
Den kan gi forgiftninger, og det sies at bare det å tygge på 
stengelen vil gi symptomer som skjelving, frostrier og 
bes vi melsestendenser. 

Myrica gale 

PIGG EPLE 

Porsblad og porsfrukter har vært brukt i folkemedisinen 
mot lopper og lus, mot møll og til å fange fluer. Planten har 
vært anvendt som et abortmiddel, til å drive bort hekseri . 
og ved hudlidelser. 
Pors har vært brukt istedet for humle ved ølbrygging. 
Brukes i dag som smakstilsetning i brennevin. 
Finnmarkspors, Ledum palustre er en helt annen plante. 

Portulaca oleracae 
Portlak (svensk). Summerpurslane. 
Portulakk er en vitamin- og mineral rik grønnsak. 
Den har i folkemdisinen vært brukt som "blodrensende middel". 

Solanum tuberosum 
Potatis (svensk). Kartoffel (dansk). 
Poteten er et godt kjent næringsmiddel. Av poteten 
fremstilles potetstivelse eller potetmel. 
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Papaver bracteatum 

Persisk fjellvalmue. 
Melkesaften fra kapslene inneholder alkaloider, dog ikke 
av morfintypen. Den er likevel giftig, noe ikke frøene er. 
De brukes til baking. 
Praktvalmue er en gammel medisinplante som antagelig 
stammer fra Nord-Afrika. 

Hypericum perforatum 

Prikk perikum. Akta johannesi:irt (svensk). Prikkbladet 
perikum (dansk). St. John's Wort. Echtes Johanniskraut. 
Har i folkemedisinen vært brukt som sårhelende middel. 
Antibakteriel effekt har vært vist in vitro .. Planten brukes 
som antidepressivum. 
Effekt på HIV -virus undersøkes. Planten inngår i preparater 
som virker kløestillende, mot sår, frostskader, insektstikk, 
mot solbrenthet og midre overfladiske brannskader. 
Planten er vanlig i Norge opp til Nordland. Fra gammelt av er 
tørkede blomsterknopper brukt til å sette rød farge og aroma på 
brennevin. Slikt perikumbrennevin var et utbredt husgeråd i 
Norden , bl. a. mot mageknip og kardialgi . 
Godkjente naturlegemidler med virkestoff prikkperikum 
finnes på norske apotek. Bruksområdet er lett uro, forbigående 
innsovningsbesvær og lett nedstemthet. 
Det finnes også preparat som inneholder en kombinasjon av 
prikkperikum, sitronmelisse og humle som har bruksområde lett 
uro. 

Allium porrum 
Grønnsak 

Narcissus pseudonarcissus 
Påsklilja (svensk) 
Dette er en prydplante som ikke brukes medisinsk. 
Finnes forvillet i Norge. 
Planten inneholder alkaloider, hovedsakelig i knollen. 
Den kan gi forgiftninger, og det sies at bare det å tygge på 
stengelen vil gi symptomer som skjelving, frostrier og 
besv i mel sestendenser. 
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Rheum palmatum 

Planten inneholder avførende stoffer og garvestoffer. 
Dette gjør at planten i små doser virker stappende, 
og i større doser gir avførende effekt. Medisinsk rabarbra 
har også vært brukt som apetittstimulerende middel. 
Planten stammer fra Kina , der den er en viktig medisinplante. 
Den er gjenstand for undersøkelser med tanke på andre effekter. 
Spiserabarbra er Rheum rhaponticum .. 

Allium ursinum 
Ramslok (svensk). Barenlauch. 
Har vært brukt i folkemedisinen mot åreforkalkning og høyt 
blodtrykk. 

Tanacetum vulgare 
Renfana (svensk). Rejnfan (dansk). Tancy. Rainfarn. 
Reinfann har vært brukt mot innvollsormer både hos 
mennesker og dyr. Planten har også vært brukt forsøksvis 
ved migrene og nervesmerter, og som en styrkende 
og "rensende" medisin. Plantens eteriske olje inneholder 
nevrotoksiske stoffer slik at planten i dag anses å være giftig. 

Digitalis purpurea 
Fingerborgsblomma (svensk). Fingerbøl (dansk). 
Foxglove. Roter Fingerhut. 
Bladene inneholder flere stoffer som virker stimulerende 
på hjertet, og de ble tidligere brukt til fremstilling av 
hjertemedisin. Nå brukes renfremstilte stofffra planten og 
beslektede arter. Bladene har i Norge vært brukt som trekkplaster 
på urene sår og byller. I England ble plantesaften brukt til å rense , 
tørke og hele gamle sår. 
Revebjelle er en giftig plante. Plantens historie som hjertemedisin 
er vel 200 år. Dr. Withering fra Birmingham brukte uttrekk av 
revebjelle på slutten av 1700-tallet på pasienter med 
hjerteproblemer. Han var også klar over plantens vanndrivende 
effekt, spesielt hos disse pasientene. 

Calendula officinalis 
Ringblomma (svensk). Morgenfrue (dansk). Marigold. 
Ringelblume 
Kronbladene brukes som krydder i salater og supper. 
De har også vært brukt som erstatning for safran. Uttrekk 
av blomstene i olje eller salve brukes som sårhelende 
middel , ved solforbrenning, ved bleieutslett og ved eksem. 
Ringblomstuttrekk virker kløestillende. 



ANNET Ringblomst har vært dyrket i Norge i flere hundre år. 
Planten inneholder saponiner som muligens forårsaker 
en antiinflammatorisk effekt observert i vandig uttrekk. 

ROSEKRAGE (29) Chrysanthemum coccineum 
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Sedum rosea 
Rose-root/Mid-summer-men. Rosenwurz. 
Planten har vært brukt til dekke av torvtak, der den skulle 
beskytte huset mot brann, kanskje fordi den lagrer 
vann i de tykkebladene. 

Rosmarinus officinalis 
Rosemary. 
Krydderplante. Folkemedisinsk har rosmarin vært brukt som 
styrkende og fordøyelsesfremmende middel. Det anbefales også 
som et godt antiseptisk munn- og gurglevann. Utvortes har 
planten inngått i salver, linimenter og bad ved reumatiske plager. 
Planten var kjent allerede i oldtiden og ble tidlig et symbol 
for kjærlighet, livskraft og død . Den var også så kjent for sin 
hjerneklarende og hukommelsesskjerpende virkning at 
Shakespeare lar Ophelia si: "Now there is rosemary, thafs for 
remembrance". 

Achillea millefolium 
Ølkong. Rolleka (svensk). Rollike (dansk). 
Yarrow. Schafgarbe. 
Ryllik har vært brukt som et styrkende og apetittstimulerende 
middel, som et astringerende middel, som et sårhelende og 
betennelsesdempende middel. Planten har vært brukt i tannhelsen 
og mot reumatisme. Ryllik har også vært anvendt som 
tobakkserstatning, som møllmiddel og som krydder i kjøtt og øl. 
Ryllik finnes over hele landet, og er en gammellegeplante. 
Keiser Nero's feltlege befalte at alle romerske legionærer 
skulle ha planten i sin feltutrustning som førstehjelp mot 
stikk og hugg. Også de nordamerikanske indianere og de 
nordiske vikinger kjente denne bruk av ryllik. 

Rosa rugosa 

Vresros (svensk). Rynket rose (dansk). 
Japanese root/Kamschatkan. Kartoffelrose . 
Nypene inneholder mye C-vitaminer. De kan brukes 
til f. eks. nypemarmelade eller nypete. 
Denne prydbusken stammer fra Kina og Japan . 
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Hele planten er giftig og hudirriterende. Den har vært 
brukt som abortfremkallende middel, ofte med tragisk utfall. 
Planten er ikke viltvoksende i Norge, men brukes en del 
som prydbusk. 

Sa/via officinalis 
Kryddsalvie (svensk). Lægesalvie (dansk). 
Sage. Garten-Salbei. 
Brukes idag som krydder. Brukes også mot mage/tarm-katarr, 
som krampeløsende og betennelses dempende middel, som 
apetittstimulerende middel og mot luft i magen. Den hevdes også ~~!lliiii:.. 
å ha effekt ved svetting og nervøsitet, og har vært forsøkt 
brukt ved sårheling. SALVæ 

Salvie har vært kjent som medisinplante i 6000 år. Det latinske 
ordet "salvo" betyr å helbrede, og det fantes knapt den ting salvie 
ikke kunne brukes til. Den eteriske oljen inneholder stoffer som 
i store doser kan gi kramper og oppkast. 
Godkjent naturlegemiddel med virkestoff salvie finnes på norske 
apotek. Bruksområdet er ved forbigående , overdreven svetting. 

Apium graveolens 
Wild celery. 
Brukes som grønnsak. Folkemedisinsk har avkok eller 
saft av roten vært brukt mot nyresten og kolikk. Utvortes 
ble den brukt i form av plaster mot ryggverk , og for å 
stanse kraftige menstruasjonsblødninger. Den overjordiske 
del av planten har vært anvendt som urindrivende og 
apetittstimulerende middel. 

Cichorum intybus 
Cikoria (svensk). Chicory/Succory. Zichorien/Wegwarte. 
Røttene har vært brukt som kaffesurrogat helt opp til vår tid. 
Bladene brukes fremdeles bl. a. i Mellom-Europa som salat. 
Planten ble tidligere brukt som urindrivende og avførende 
middel, og også som styrkemiddel og apetittstimulans. 
Sikori er også en gammel kulturplante, kjent av de gamle 
Egyptere ca. 1600 år f. Kr., og også dyrket av antikkens 
grekere og romere som salat og legeplante. 

M elissa officinalis 

Hjertensfryd, moderurt. Hjartansfrojd (svensk). 
Lemon balm, balm. 
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Krydder. Har tradisjonelt vært brukt hos voksne og barn ved 
lettere søvnforstyrrelser og ved magesykdommer. 

Som navnet hjertensfryd antyder ble planten i tidligere tider brukt 
ved hjertesykdommer. 
Godkjente naturlegemidler med innhold av sitronmelisse finnes på 
norske apotek. Preparat som inneholder sitronmelisse, johannesurt, 
og humle har bruksområde lett uro. Kombinasjonen sitronmelisse 
og valerianerot brukes som søvnfremmende, beroligende, 
avstressende og avslapende middel. Samme bruksområdet har 
kombinasjonen sitronmelisse, valerianerot og humle. 

Cochlearia officinalis 

Skorbjuggsort (svensk). Scurvy grass. Loffet. 
Inneholder mye C-vitamin og har vært en viktig plante 
mot skjørbuk. Den har også vært anvendt som et 
apetittstimulerende middel , som urindrivende middel og 
i munnskyllevæsker . Friske planter har vært brukt som 
omslag på sår. 
Planten vokser langs hele kysten . 

SKOGBINGEL (27) Mercurialis perennis 
ANDRE NAVN Skogsbingel (svensk). 
ANNET Planten har ført til forgiftninger hos mennesker og kveg. 
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Lonicera caprifoliunz 

Brukes som prydplante. 

Solanum dulcamara 

Besksota (svensk). Woody nightshade/Bittersweet. 
Bittersi.iss. 
Stengelen av planten har vært brukt i folkemedisinen 
som te ved kronisk hodepine, mot astma og reumatisme. 
Planten har også vært brukt som "blodrensemiddel" 
Inntak av de røde bærene kan føre til oppkast. 

Arnica montana 
Slåttergubbe (svensk). Arnica. Bergwohlverleih. 
Har vært brukt innvortes som hjerte/lunge-stimulans. 
Dette er nå forlatt og frarådes sterkt, da det kan føre til 
alvorlige bivirkninger. Planten brukes nå i form av uttrekk 
som omslag på sår, ved stØt og slag, ved solforbrenning 
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og bleieutslett. Preparatet skal ikke brukes på åpne 
sår eller nær øyne og munn. Allergier kan forekomme. 

Echinacea angustifolia 
Purpursolhatt. Echinacea/Coneflower. Sonnenhut. 
Uttrekk av roten har vært brukt som omslag ved hudskader 
og hudsykdommer, også ved herpes simplex. Planten 
er brukt ved febersykdommer, ved hodepine, magesmerter 
og hoste. Store mengder planteuttrekk selges som 
immunstimulerende middel i norske apotek. 
Solhatt var kjent av de nordamerikanske indianere såvel 
som et sårhelende middel til utvortes bruk, som et middel mot 
hodepine, magesmerter og hoste ved innvortes bruk. 
Godkjente naturlegemiddel med innhold av sol hatt finnes på 
norske apotek. Bruksområdet er forebygging og lindring av 
forkjølelse og irritasjon i de øvre luftveier. 

Helianthus annuus 
Solvendel. Solros (svensk). Sunflower. Sonnenblume. 
Av frøene fremstilles olje. Presskakene brukes til 
krøtterfor. Solsikkeblomster har vært brukt som feber
nedsettende middel. Frøene brukes som fuglefor, 
mens planten brukes mye som prydplante. 
Planten stammer fra Mexico og Peru der frøene 
ble ristet og spist. 

Quercus robur 
Ek (svensk). Oak. Eichen. 
Barken inneholder 10-20% garvestoff som virker sterkt 
sammentrekkende. Preparatet brukes mot diare hos husdyr. 
Fra gammelt av har barken vært et viktig råstoff for garveriene. 
Eikenøttkaffe er en kjent kaffeerstatning. Eikebark har vært 
anvendt som blodstillende middel , det har vært brukt i munn
og gurglevann, ved frostskader og ved fotsvette. 

Myrrhis odorata 

Spansk korvel (svensk). Sodskærm (dansk). 
Sweet cicely. Aniskerbel. 
Roten har vær ansett som et godt middel mot pest. Frøene 
virker mildt avførende. Rot og blad kan brukes i salater 
der de gir en søt anissmak. 
Spansk kjørvel finnes forvillet nord til Trondheim. 

Rosa canina 
Stenros (svensk). Dog rose. 
Brukt tradisjonelt som et styrkende middel og som et 
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vektøkende hjelpemiddel. Nypene inneholder mye C-vitaminer 
og forebygger skjørbuk, noe man har kjent til 
siden oldtiden da nyper ble brukt mot blødende tannkjøtt. 

Viola tricolor 

Styvmorsviol (svensk). Stiefmiitterchen. Heartsease. 
Planten har vært brukt som slimløsende middel, som 
urindrivende middel og "blodrensende middel" . Utvortes 
har stemorsblomst vært brukt ved diverse hudlidelser og i 
sårbehandling. 
Stemorsblomst har i folkemedisinen vært brukt mot mange 
sykdommer så som epilepsi og syfilis. 

Se VENUSVOGN 

Vincetoxicum hirundinaria 
Tulkort (svensk). Svalerod (dansk). 
Vincetoxicum/Swallow root. Weisse Schwalbenwurz. 
Roten har vært brukt mot vattersott. Den inneholder 
hjerteakti ve stoffer. Rotuttrekk har også vært brukt 
i veterinærmedisinen. 
Planten som ser ut til å være utdøende, er Europas eneste 
representant for den ellers svært artsrike svalerotfamilien. 

Chelidonium majus 
Skelort (svensk). Svaleurt (dansk). Greater celandine. 
Schollkraut. 
Planten har vært brukt inntil slutten av 1800-tallet 
som galledrivende, avførende og urindrivende middel. 
Folkemedisinsk har den også vært brukt ved brystsmerter 
og som generelt smertestillende middel. Frisk 
saft fra roten har vært brukt til fjerning av vorter. 
Planten er antagelig forvillet etter at den ble innført i Norge 
som legeplante. Den gule melkesaften er giftig. Dette er 
forøvrig den eneste planten i landet med gul melkesaft. 

SV ARTHYLL (6, 8) Sambucus nigra 
ANDRE NAVN Flader (svensk). Almindelig hyld (dansk). 

Elder. Flieder/Schwarzer Holunder. 
BRUK Frisk bark har vært brukt som brekkmiddel. Blomstene 

ble brukt som te mot forkjølelse og ved nyre- og blæresykdommer. 
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ANNET 

Gravide brukte teen for å styrke blodårene i bena. Fruktene ble 
brukt som avføringsmiddel og ved forkjølelse. Friske 
frukter egner seg til syl ting og safting. Alle deler av sva1thyll har 
vært brukt som urindrivende og svettedrivende middel. 
Den eldre Edda nevner svarthyll som råd mot ufred. 
Husets gode vette hadde tilhold i dette treet. 

SV ARTSENNEP (9) Brassica nigra 
ANDRE NAVN Svartsenap (svensk). Sort sennep (dansk). 

BRUK 

ANNET 
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SÅPEURT (23) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

TAKLØK (10) 
BRUK 

TEMPEL TRE (35) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

34 

Black mustard. Schwarzer Senf. 
Krydderplante. Tidligere ble sennepsfrø brukt i form 
av sennepspapir, sennepsdeig eller bad. 
Planten hører hjemme i Sør-Europa og Asia. Den har 
vært kjent som legeplante siden Oldtiden. Virkningen er knyttet 
til den eteriske oljen, sennepsolje som virker sterkt irriterende 
på hud. Innvortes vil den i store doser gi nyreskade. 

Gentiana lutea 

Gulsøte. Yellow gentian. Gelbe Enzian. 
Gentianarot er en viktig bitterstoffdroge som tidligere 
ble brukt som apetittstimulerende middel. Den brukes som 
smakskorrigens i likør og brennevin. 
Ifølge folketroen huset planten gode vetter. Tross den bitre smaken 
måtte planten kalles søterot og ikke det mer naturlige beiskerot. 
Planten hører hjemme i sør- og mellom-Europa. I norske 
fjell finnes en slektning med blå blomster. 

Saponaria officinalis 
Såpnejlika (svensk). Sæbeurt (dansk). Soapwort. Seifenkraut. 
Rot og jordstengel inneholder saponiner, en gruppe stoffer 
som skummer i vann, og planten har da også vært brukt 

SØTEROT 

som vaskemiddel. Den har også vært forsøkt mot syfilis og gonore, 
men med dårlig resultat. Planten har vært anvendt til bad 
ved hudutslett. Innvortes bruk som slimløsende hostemedisin. 

Sempervivum tectorum 
Planten har, på samme måte som rosenrot, vært 
plantet på torvtak for å beskytte huset mot brann. 
Den har også vært brukt som legeplante ved brannsår 
og mot helvetesild. 

Ginkgo biloba 
Maidenhair tree/ginkgo/forty-coin tree. Arbre aux quarante ecus. 
Fra bladene lages en ekstrakt som brukes mot dårlig 
blodforsyning i bena som ved "vindustittersyndromet" 
eller cladicatio intermittens, en sykdom som gir 

SÅPE URT 
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TIMIAN (33) 
ANDRE NAVN 
BRUK 
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smerter i bena p.g.a. dårlig blodtilførsel. Preparatet er også 
brukt ved Raynauds sykdom, det er forsøkt ved bl. a. 
senilitet, ved svimmelhet, øresus og hørselstap. 
Denne gamle planten stammer fra Orienten. Den er den eneste 
gjenværende plante av en stor planteorden fra Tertiærtiden. 
Den har karakteristiske reproduksjonsorganer, og "frukten" 
lukter vondt. 
Godkjente naturlegemidler med virkestoff ginko-biloba 
finnes på norske apotek. 
Bruksområde er forbedring av blodsirkulasjonen ved 
f. eks. kalde hender og føtter. 

Potentilla erecta 
Blod rot (svensk). O pret poten til (dansk). 
Tormentil. Blutwurz. 
Planten inneholder mye garvestoff og rotstokken har vært 
brukt ved diare. Roten har også vært anvendt til munn- og 
gurglevann, i sårbehandling og som blodstillende middel. 
Planten er en av de mest benyttede i folkemedisinen. 

Colchicum autumnale 
Tidlosa (svensk) Autumn crocus. Herbszeitlosen. 
Knoll , frø og blad har vætt brukt mot podagra. Av planten utvinnes 
kolchicin som brukes til behandling av nettopp podagra. Stoffet har 
effekt i 95% av tilfellene hvis behandlingen starter med en 
gang symptomene oppstår. 
Planten ligner på krokus, men blomstrer om høsten, derav 
navnet tidløs. Den var kjent av de gamle grekere for sin giftighet. 

Thymus vulgare 
Tradgårdstimjan (svensk). Common thyme. Garten-Thymian. 
Brukes som krydder. Inngår i hostemedisiner da den har slim
løsende virkning. Folkemedisinsk har timian i tillegg vært 
brukt som vanndrivende middel, som middel mot innvolsorm, 
til urtebad og til behandling av mindre sår og til munnvann. 
Den eteriske oljen som inneholder mye tymol, brukes i sårsalver 
på grunn av sin antiseptiske virkning. 

TIRILTUNGE (19) Lotus corniculatus 
ANDRE NAVN Karingtand (svensk). 

Ikke brukt i folkemedisinen. 

35 



~ 
TOBAKK (3) 

BRUK 

ANNET 

TROLL
HASSEL (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

TROLLHEGG (30) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

~ 
TYRIHJELM (2) 
ANDRE NAVN 
BRUK 

ANNET 

36 

Nicotiana tabacum 
Nytelsesmiddel. 
Bladene har i folkemedisinen vært brukt på sår og svuller 
hos mennesker, og mot lus og annet utøy hos dyr. 
Brukes til fremstilling av nikotin som inngår i plaster og 
tyggegummi til røyk avvenning. 
Tobakksrøyking fører til avhengighet og store helseskader. 
Tobakk ble røkt, tygget og snust i Amerika da Columbus ankom 
i 1492. Planten ble også brukt som medisinplante, og det var som 
sådan den ble introdusert i Europa. lmidle1tid ble den raskt 
anvendt som nytelsesmiddel ved snusing og tygging, og fra 
begynnelsen av det 17. århundre ble tobakk også røkt. 
lnnholdsstoffene har kreftfremkallende effekt. 

Hamamelis virginiana 

Witch hazel. 
Uttrekk av blad og bark brukes i kosmetikkindustrien, 
bl. a. som hamamelisvann. Uttrekk har også vært anvendt 
ved øyeirritasjoner og som munnskyllevæske. Både utvortes og 
innvortes har planten vært brukt ved hemorroider. 
In vitro har planteuttrekk vist bakteriostatiske egenskaper på 
Gram-negative bakterier. Trollhassel blader og bark inneholder 
garvestoffer. Treet hører hjemme i sør-Amerika der indianerne 
brukte planten som sammentrekkende middel ved blødninger. 

Frangula alnus (=Rhamnus frangula) 
Brakved (svensk). Buckthorn. 
Barken har vært brukt som avføringsmiddel siden 
Middelalderen. Den må lagres et års tid, da frisk bark gir oppkast. 
De umodne fruktene har også vært brukt. 

Aconitum septentrionale 
Nordisk stormhatt (svensk og dansk). Northern monkshood. 
Uttrekk av planten har vært brukt som lusemiddel. Avkok har 
vært brukt som fluegift, og i enkelte strøk av landet ble den 
gnidd inn i kroppen som en kur mot skabb. Dette kunne nok 
være risikabelt. Uttrekk av tyrihjelm har også vært 
brukt som pilegift. Se forøvrig Venusvogn. 
Humlen er det eneste insekt som kan bestøve tyri hjelm, noe som 
skyldes fasongen på blomstene. 
Beitende dyr unngår som regel planten, men i år med dårlig 
beite hender det at dyr blir forgiftet. 

TOBAKK 
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Daphne mezereum 
Tibast (svensk). Pebertræ (dansk). Mezereon. 
Seidelbast/Kellerhals. 
Planten har vært brukt i folkemedisinen mot hudssykdommer. 
Barken gir ved hudkontakt irritasjons-
reaksjoner, noe det hevdes tiggere i tidligere tider benyttet 
for å oppnå rød og betent hud i den hensikt å få medynk. 
Inntak av fruktene fører bl. a. til kvalme, hodepine, diare, 
oppkast, økt spyttproduksjon og svelgeproblemer. 

Symphytunz officinale 
Y all ort (svensk). Common comfrey. 
Roten har vært brukt som sårhelende middel. Den brukes i dag 
som bløtgjørende og kløestillende middel på huden, og 
utvortes ved forstuinger, skrubbsår og hudsprekker. 
l Tyskland må valurtpreparater bare brukes på hel hud og ikke 
mer enn 6 uker, da man er redd for opptak gjennom huden 
av innholdsstoffer som kan gi leversvulster. Det advares 
av samme grunn mot innvortes bruk. 

Aconitum napellus 

Storhjelm. Stormhatt (svensk). Ægte stormhatt/Y enusvogn 
(dansk). Aconite/Common monk's hood. Sturmhut/Eisenhut. 
Uttrekk av planten inngår i flytende medisiner mot 
tørrhoste. l Østen har planten i årtusener vært 
brukt som febernedsettende, smertestillende og anti
inflammatorisk middel. Planten har også vært en viktig 
pilegiftkilde. Innholdsstoffet akonitin har en lammende 
effekt, og dette er grunnen til at stoffet fremmdeles er i 
bruk ved ansiktsnervesmerter (trigeminusneuralgi). 
Plantesaft fra venusvogn har opp gjennom historien vært 
med på å forgifte kjente og ukjente personer, bl. a. keiser 
Claudius av Rom. 
Planten dyrkes som hageplante hos oss. Den er kalt 
"Europas giftigste plante", og sammen med den viltvoksende. 
slektningen tyrihjelm er de kalt "planteverdenens arsenikk". 
Planten er meget giftig, og dens plass i hagen bør nøye vurderes, 
særlig med tanke på barna. 

VALURT 
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Parthenocissus quinquefolia 

Ruta graveolens 
Rute. Vinruta (svensk). Rude (dansk). Rue plant. Raute. 
Planten har vært brukt ved premenstruelt besvær. 
Den skal også ha spilt en viss rolle som abortmiddel. 
Den eteriske oljen er sterkt hudirriterende. Berøring 
av planten kan føre til sår som er vanskelige å lege. 

Satureja montana 
Vinterkyndel (svensk). Winter savory. Winterbohnenkraut 
Brukt som smakstilsetning i maten. 
Den eteriske oljen er tradisjonelt brukt ved dyspepsi. 

Myosotis arvensis 

Åkerminneblom. Åkerforgatmigej (svensk). 
Ikke brukt i folkemedisinen. 

Agrimonia eupatoria 
Småborre (svensk). 
Planten har vært brukt ved hudsykdommer, som krampeløsende 
middel , ved lever-, mage- og gallelidelser, og som gurglemiddel 
bl. a. av talere og sangere. Den har også vært brukt ved sår 
og betennelser i hud og slimhinner, og i veterinærmedisinen. 
Uttrekk av planten har vist svakt antibakteriell effekt. 

ÅKERSNELLE (19) Se KJERRINGROKK 
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Planter i urtehagen ved Apotekmuseet 

Latin 

Achillea millefolium 
Aconitum napellus 
Aconitum septentrionale 
Acors calamus 
Agrimonia eupatoria 
Alchemilla vulgaris 
Allium cepa viviparum 
Allium porrum 
Allium sativum 
Allium schoenoprasum 
Allium ursinum 
Althaea officinalis 
Anemone nemorosa 
Anethum graveolens 
Angelica archangelica 
Anthriscus cerefolium 
Apium graveolens 
Aquilegia vulgaris 
Arctostaphylos uva-ursi 
Armoracia rusticana 
Arnica montana 
Artemisia abrotanum 
Artemisia absinthium 
Artemisia dracunculus 
Asarum europaeum 
Atropa belladonna 

Borago officinalis 
Brassica nigra 

Calendula officinalis 
Carum carvi 
Centaurea cyanus 
Chamomilla recutita 
(=Matricaria chamomilla) 

Chelidonium majus 
Chrysantemum majus 
Chrysanthemum coccineum 
Cichorum intybus 
Cochlearia officinalis 
Colchicum autumnale 
Convallaria majalis 

Norsk 

RYLLIK (6) 
VENUS-VOGN (2, 10), STOR-HJELM (2, 10) 
TYRIHJELM (2) 
KALMUSROT (28) 
ÅKERMÅNE (10) 
MARIKÅPE (5) 
LUFTLØK (33 
PURRE (33 
HVITØK (26) 
GRESSLØK (33) 
RAMSLØK (30) 
LEGE STOKKROSE (3) 
HVITVEIS (30) 
DILL (33) 
KVANN (12) 
HAGE-KJØRVEL (33) 
SELLERI (33) 
AKELEIE (23) 
MELBÆR (19) 
PEPPERROT (20) 
SOLBLOM (5) 
ABRODD (26) 
MALURT (23) 
ESTRAGON (11) 
HASSELURT (30) 
BELLADONNA-URT(7) 

AGURKURT (23) 
SV ARTSENNEP (9) 

RINGBLOMST (6) 
KARVE (33) 
KORNBLOM (27) 

KAMILLE (26) 
SV ALEURT (5) 
BALSAM KRAGE 20) 
ROSEKRAGE (29) 
SIKORI (7) 
SKJØRBUKSURT (33) 
TIDLØS (28) 
LILJEKONVALL (3) 
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Coriandrum sativum 
Crocus vernus 
Cynoglossum officinale 
Cytisus scoparius 

Daphne mezereum 
Datura stramonium 
Daucus carota 
Digitalis purpurea 
Dryopteris filix-mas 

Echinacea angustifolia 
Epimedium alpinum 
Equisetum arvense 

Fagus silvatica pwpurea pendula 
Filipendula ulmaria 
Foeniculum vulgare 
Fragaria vesca 
Frangula alnus 
( =Rhanmus frangula) 

Gentiana lutea 
Ginkgo biloba 
Gypsophila paniculata 

Hamamelis virginiana 
Hedera helix 
Helianthus annuus 
Helianthus tuberosus 
Helleborus niger 
Hepatica nobilis 
(=Anemone hepatica) 

Humulus lupus 
Hyoscyamus niger 
Hypericum petforatum 
Hyssopus officinalis 

/lex aquifolium 
Inula helenium 
Iris germanica 

]uniperus communis 
]uniperus sabina 

Laburnum anagyroides 
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KORIANDER (33) 
KROKUS (3) 
HUNDETUNGE (28) 
GYVEL (8) 

TYSBAST (8) 
PIGGEPLE (2) 
GULROT (33) 
REVEBJELLE (6) 
ORMETELG (24) 

SOLHATT(ll) 
ALPEBISPELUE (8) 
KJERRINGROKK (19). ÅKERSNELLE (19) 

HENGE BLODBØK (34) 
ENGDRONNNING (6), MJØDURT (6) 
FENNIKEL (33) 
MARKJORDBÆR (30) 

TROLLHEGG (30) 

GUL SØTEROT (20) 
TEMPEL TRE (35), GINGKO (35) 
BRUDESLØR (2) 

TROLLHASSEL (30) 
BERGFLETTE (30 EFØY (28) 
SOLSIKKE (25) 
JORDSKOKK (27) 
JULEROSE (28) 

BLÅ VEIS (30) 
HUMLE (3) 
BULMEURT (3) 
PRIKKPERIKUM (6), JOHANNESURT(6) 
ISOP (2) 

KRISTORN (30) 
ALANTROT (14) 
HAGE-IRIS (21) 

EINER (21) 
SABINAEINER (19) 

GULLREGN (l) 



Lavandula augustifolia 
Levisticum officinale 
Linum usitatissimum 
Lonicera caprifolium 
Lonicera xylosteum 
Lotus corniculatus 
Lythrum salicaria 

Malva silvestris 
Melilotus officinalis 
Melissa officinalis 
Mentha crispa 
Mentha piperita 
Mentha rotundifolia 
Mercurialis perennis 
Meum athamanticum 
Muscari botryoides 
Myosotis arvensis 
Myricagale 
Myrrhis odm·ata 

Narcissus poeticus 
Narcissus pseudonarcissus 
Nepeta cataria 
Nicotiana tabacum 

Ocimum basilicum 
Origanum vulgare 

Paeonia officinalis 
Papaver bracteatum 
Papaver somniferum 
Parthenocissus quinquefolia 
Petroselinum crispum 
Peucedanum ostruthium 

(=lmperatoria ostruthium) 
Pimpinella anisum 
Pimpinella saxifraga 
Portulaca oleracae 
Potentilla erecta 
Primula veris 
Prunus padus 

Quecus robur 

Ranunculus acris 

LA VENDEL(2) 
KJÆRLIGHETSURT, LØPSTIKKE(13) 
LIN (22) 
SL YNGKAPRIFOL (11) 
LEDDVED (l) 
TIRILTUNGE (19) 
KATTEHALE (l) 

APOTEKERKA TT OST (7) 
LEGESTEINKLØVER (10) 
SITRONMELISSE(33), HJERTENS-FRYD (33) 
KRUSEMYNTE (33) 
PEPPERMYNTE (26, 33) 
EPLEMYNTE (5) 
SKOGBINGEL (27) 
BJØRNEROT (28) 
PERLEBLOM (3) 
ÅKERFORGLEMMEGEI (5) 
PORS (29) 
SPANSK KJØRVEL (8) 

PINSELILJE (3) 
PÅSKELILJE (3) 
KATTEMYNTE (2) 
TOBAKK (3) 

BASILIKUM (33) 
BERGMYNTE, BERGKONG, OREGANO (22) 

KLOSTER PEON (2) 
PRAKTV ALMUE (27) 
OPIUMS VALMUE (22) 
VILLVIN. Vanlig (16, 19, 21) 
PERSILLE (33) 

MESTERROT (6) 
ANIS (33) 
GJELDKARVE (26 
PORTULAKK (33) 
TEPPEROT (7) 
MARIA-NØKLEBLOM 
HEGG (30) 

SOMMEREIK (15) 

ENGSOLEIE (20) 
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Rheum palmatum 
Ricins communis 
Rosa canina 
Rosa rugosa 
Rosmarinus officinalis 
Rubus fruticosus 
Ruta graveolens 

Sa/via officinalis 
Sambucus nigra 
Sanguisorba officinalis 
Saponaria officinalis 
Satureja montana 
Scrophularia nodosa 
Sedum acre 
Sedum rosea 
Sempervivum tectorum 
Sinapis alba 
Solanum dulcamara 
Solanum tuberosum 
Solidago virgaurea 
Stachys officinalis 
Symphytum officinale 

Tanacetum vulgare 
Taxus baccata 
Thymus serpyllum 
Thymus vulgare 
Tropaeolum majus 
Tussilago farfara 

Valeriana officinalis 
V eratrum album 
V erbascum phlomoides 
Verbascun1thapsus 
Vinca minor 
Viola tricolor 
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RABARBRA, 
OLJEPLANTE (4) 
STEINNYPE (29) 
RYNKE ROSE (1, 29) 
ROSMARIN (33) 
BJØRNEBÆR (l) 
VINRUTE (22) 

SALVIE (33) 
SV ARTHYLL (6, 8) 
BLODTOPP (5) 
SÅPEURT (23) 
VINTERSAR (20) 
BRUNROT (21) 
BITTER BERGKNAPP (2,26) 
ROSENROT (10) 
TAKLØK (10) 
HVITSENNEP (9 
SLYNG-SØTVIER (l) 
POTET (33) 
GULLRIS (19) 
BETONIE (27) 
VALURT (28) 

REINFANN (11) 
BARLIND (28,30) 
KRYPTIMIAN (2) 
TIMIAN (33) 
BLOMKARSE (1,18) 
HESTEHOV (30) 

LEGE-VENDELROT (23) 
NYSEROT (6) 
HJERTE-KONGSLYS (6) 
FILT-KONGSLYS (8) 
GRAV-MYRT (11, 30) 
STEMORS-BLOMST (2) 
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