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O ttar sa til Herren sin, Alfred kon-
ge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at

landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.

Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om Nord-
Norge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.

Forside: Barn liker lakrissmaken på
spansk kjørvel.
Foto: Cathrine Hald 18.05.08.

Bakside: Sibirgressløk i blomst.
Foto: Andy B. Sortland
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Innledning
Dette heftet av Ottar skal handle om
spiselige planter, med hovedvekt på
arter som finnes viltvoksende hos oss.
I så måte tjener det til avløsning av et
eldre hefte om samme emne,
«Viltvoksende, grønne matplanter i
Nord-Norge» (Ottar nr. 106–107, 1977),
som allerede ligger mer enn tretti år
tilbake i tid, og for lengst er utsolgt.

Emnet er for omfattende til at det er
mulig å gi noen fyllestgjørende dekning
på det sidetallet vi har til disposisjon. Vi
gjør da heller ikke noe forsøk på å få

med alt av spiselige planter her. Bær er
utelatt, dels fordi de spiselige artene
stort sett er velkjente for folk flest, og
dels fordi vi tidligere har laget et eget
hefte (Ottar nr. 206, 1995) om multer og
andre bær – som fortsatt er i salg.
Spiselige sopp fortjener en bredere
dekning enn vi kan gi her, og er likeens
behandlet i egne Ottar-hefter.

Vi går heller ikke i noen særlig grad inn
på planter som først og fremst leverer
stivelse, og dermed kan brukes til å
drøye ut mel, enten det nå er røtter eller

frø. I så måte skiller oppsettet seg klart
fra tidligere tiders skrifter om mat-
nyttige planter. Det er utgitt en lang
rekke bøker, hefter og artikler om dette
emnet i Norge, fra 1700-tallet til i dag.
I uår og hungerstider på 1700- og 1800-
tallet var mulighetene for å spe ut små
og dårlige kornavlinger av særlig
interesse. En lang rekke ville vekster er
blitt brukt til dette formålet, med
vekslende resultat.

Barkebrød er noe de fleste kjenner av
omtale, men det er neppe mange som
har smakt produktet. Den beste barken
til dette formålet får man av alm (Ulmus
glabra). Nordpå er det imidlertid mest
furubark som er blitt brukt – og den gir
knapt noe verdifullt tilskudd til melet.
Da er det bedre å male opp nærings- og
stivelsesrike røtter og frø. En rekke
plantearter har gjort tjeneste til dette
formålet. Både i Sør- og Nord-Norge er
for eksempel yngleknoppene hos
harerug (Bistorta vivipara) blitt samlet
og malt opp til mel, mens andre har spist
dem som gryn.

På 1700- og 1800-tallet ble det drevet
folkeopplysning med sikte på å få folk
til å utnytte lav som mat, ikke minst for
å drøye ut melet. En rekke småskrifter
ble utgitt, og flere prester og botanikere
tok ivrig del i slike kampanjer. Noe
særlig gjennomslag blant folk flest fikk
disse tiltakene aldri. De foretrakk å

To av krigstidens bøker om spiselige
planter.
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holde seg til sine gamle vaner – og
tradisjonelle former for nødmat fra
naturen. Uten forbehandling er lav tungt
fordøyelig, og knapt noen kulinarisk
nytelse. Like fullt er lav antakelig det
eneste botaniske fødeemnet du kan finne
og overleve lenge på i naturen vinterstid
– om det skulle bli nødvendig. En egen
artikkel i dette heftet tar opp bruken av
lav som mat.

Interessen for matauk med ville planter
fikk et oppsving under andre
verdenskrig. Krigen medførte sviktende
utførsler utenfra, og folk prøvde etter
beste evne å erstatte mangelvarene (for
eksempel kaffe, te og tobakk) med
hjemlige surrogater. Erstatningsvarene
er uten unntak nokså bleke kopier av
originalene, og i dag knapt av mer enn
historisk interesse. Ville planter kunne
imidlertid brukes til mange andre
formål, også som rene tilskudd til
kosten. Botanikeren Jens Holmboe, som
noen år tidligere hadde skrevet en
avhandling om bruken av ville mat-
planter i Norge i eldre tid, ga i 1941 ut en
bok om «Gratis mat av ville planter».
Flere lignende skrifter ble utgitt i løpet
av krigsårene.

Sett med dagens øyne er det mer å hente
i form av ville planter som kan brukes
slik de er, og ikke bare som erstatnings-
vare. Vi legger følgelig hovedvekten på
planter som smaker godt. En rekke
viltvoksende arter egner seg i salat og
suppe, til urtete og lignende formål. Det
er i hovedsak slike planter vi tar for oss i
dette heftet.

Noen av artene vi tar opp, har folk her i
landet brukt til mat og andre formål i
lang tid. Vi har imidlertid ikke
innskrenket oss til arter som har noen
tradisjonell bruk, eller gjort noe forsøk
på å få med alle slike. En del av de
artene folk har spist i nokså stort
omfang, smaker etter vårt syn ikke
særlig godt (for ikke å si vondt).
Omvendt er en rekke vanlige og
velsmakende arter helt oversett i folke-
tradisjonen.

Dette heftet inneholder følgelig en
blanding av gamle og velbrukte
matplanter i Norge, og et utvalg arter
som etter vårt syn fortjener å brukes
mer. For de tradisjonelle matplantenes
del er det ofte tatt med sitater som viser
hvordan de er blitt brukt i eldre tid,
mens de «nye» matplantene mer bygger
på egne og andres erfaringer.

Vi innskjerper imidlertid at heftet ikke
er tenkt som en flora for å bestemme
artene. Det er riktignok ikke mange
farlige giftplanter i den nordnorske
naturen, men du skal vite hva du samler
før du spiser det. Om planten er kjent og
harmløs, står det derimot enhver fritt å
eksperimentere med bruken.

Torbjørn Alm og Andy B. Sortland
hefteredaktører

Litteratur:
Alm, T. (red.) 1995: Multer. Ottar 206
(3/1995): 7–12.

Grahl-Nielsen, T. & Karlsen, A. 1941:
Ugress er også mat. John Griegs forlag,
Bergen. 64 s.

Holmboe, J. 1941: Gratis mat av ville
planter. J.W. Cappelens forlag, Oslo.
144 s.

Mehus, H. & Vorren, B. 1977:
Viltvoksende, grønne matplanter i Nord-
Norge. Ottar 106–107: 1–69.
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Matplanter i fjæra
Torbjørn Alm

Mange av plantene som vokser langs sjøkanten,
særlig på tangvoller, er både gode og næringsrike. Denne artikkelen tar for seg noen av de

mest velsmakende – skjørbuksurt, melder, østersurt og strandkjeks.

Fjæra er kanskje det stedet i norsk
natur hvor det er lettest å finne

spiselige planter. I utgangspunktet har
det en økologisk forklaring. Det er rett
og slett rikelig med næring her, ikke
minst i form av ilanddrevet tang. For
plantenes del betyr det at de har god råd
på næring. Mange arter, for eksempel
melder, har tykke, saftige og nærings-
rike blad og stengler. Den rike nærings-
tilgangen i fjæra gjør også at plantene
her ikke trenger å bekymre seg om tap
av bladverk via beite. Av den grunn
inneholder de lite forsvarsstoffer mot
beite – som gjerne er bitre, vonde eller
rett og slett giftige, slik mange andre
planter har. I fjæra er det få eller ingen
giftige planter.

Til tross for en rik tilgang på spiselige
planter i fjæra, er det bare et fåtall av de
artene som vokser her som er blitt brukt
som mat hos oss. Folketradisjonen har
rett og slett oversett storparten av de
mulighetene fjæra byr på. Av den grunn
vil denne artikkelen i stor grad ta for seg
planter som knapt har noen tradisjonell
bruk hos oss. Noen unntak finnes
imidlertid, og vi kan starte med dem.

Skjørbuksurt
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) er
vanlig langs hele kysten. Vi har tre
underarter, som alle ser nokså like ut.
Vanlig skjørbuksurt (ssp. officinalis)
vokser gjerne på strandberg,
strandenger og i fuglefjell, mens
fjordskjørbuksurt (ssp. norvegica) finnes

i elveoser inne i fjordene, særlig der
elvene har lagt ut større grusflater.
Kildeskjørbuksurt (ssp. integrifolia)
vokser, som navnet tilsier, på kilder, ofte
langt unna sjøen. Den siste opptrer
oftest i beskjeden mengde, og er derfor
uten nevneverdig interesse i mat-
sammenheng. Skal man samle
skjørbuksurt til mat, er det i fjæra eller
fuglefjell man bør gå. Det er best å styre
unna elveosene, for fjordskjørbuksurten
har nesten ingen smak – slik tilfellet
gjerne er med planter som vokser på
mager elvegrus. Vanlig skjørbuksurt har
derimot en frisk, reddik-aktig smak.
Noen vil kanskje synes den er litt i
sterkeste laget, men bladverket passer
godt i salat.

Allerede på slutten av 1500-tallet nevner
Peder Claussøn Friis i sin beskrivelse av
Norge (trykt første gang i 1632) at folk
på helgelandskysten samlet skjørbuks-
urt i tønnevis. Gamle opptegnelser fra
Finnmark inneholder en rekke
opplysninger av samme slag. Årsaken

Bladrosett av skjørbuksurt
(Cochlearia officinalis). Bladene har
en frisk smak, og er rike på C-
vitamin.
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var nok ikke først og fremst at folk satte
pris på smaken, men at skjørbuksurten
hadde ry på seg som et virksomt middel
mot skjørbuk – den mangelsykdommen
som oppstår om man ikke får i seg
tilstrekkelig C-vitamin. Siden norsk
kosthold tradisjonelt inneholdt fint lite
av grønnsaker, frukt og den slags,
særlig vinterstid, var sykdommen vanlig
helt opp til begynnelsen av 1800-tallet,
til potetene ble et fast innslag i
kostholdet.

Skjørbuksurten inneholder en del C-
vitamin, og har i tillegg den fordel at
bladene er grønne om vinteren.
I nødsfall kunne man følgelig grave seg
ned til plantene under snødekket, og
dermed skaffe seg grøntfôr også
vinterstid. Dette er nevnt flere ganger i
gamle opptegnelser fra Vardø. Ved
lagring i tønner ble den dels saltet.
I maten ble den brukt nærmest som kål,
slik det antydes i noen gamle plante-
navn. Stappens kål sikter til Stappan ved
Nordkapp. Fuglefjellene her hadde ry på
seg for å ha særlig fin skjørbuksurt.

I våre dager er det knapt aktuelt å samle
og lagre skjørbuksurt i tønnevis. Den
forekommer imidlertid i mengde mange
steder på kysten, og det er lett å samle
nok til salatbruk. Hele planten er
spiselig, men det er greiest (og mest
hensynsfullt) å bare klippe av noen av
de tykke, grønne bladene på hver plante.

Blomstrende skjørbuksurt
(Cochlearia officinalis) ved Lyngnes
i Tromsø.

Gåsemure
Gåsemure (Argentina anserina) byr på
mat av et helt annet slag. Den er vanlig
på tang, sand og stein langs kysten, og
lett kjennelig på sine lange, røde
utløpere. De overjordiske delene byr
ikke på stort å glede seg over i mat-
sammenheng. I dette tilfellet er det
røttene som kan spises. De går nokså
loddrett ned i bakken, og kan være
opptil 10 centimeter lange, og omtrent
på tykkelse med en blyant eller litt mer
(inntil 1 cm).

Røttene er saftige og rike på stivelse, og
er i Norge i hovedsak blitt spist rå (mens

Gåsemure (Anserina anserina) har
spiselige røtter.
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folk andre steder har stekt dem). Denne
bruken er opplagt gammel, og plante-
navnetmura er kjent helt fra sagatiden.
Det forekommer blant annet i en vise
diktet av Eyvind Finsson «Skalda-
spiller», som trolig var født og oppvokst
på Helgeland. I moderne tid er det nok
bare unger som har funnet glede i å
grave opp og spise røttene. Noen stor
kulinarisk nytelse er det knapt.
Murerøttene er mer den sorten mat man
tyr til i krisetider.

Melder
På tangvollene langs kysten vår kan det
være store bestander av ulike melde-

arter. I Nord-Norge er det særlig
tangmelde (Atriplex prostrata) og
ishavsmelde (Atriplex longipes ssp.
praecox) vi finner. Det spiller egentlig
ingen større rolle, for smaken er den
samme. Meldene har tykke, kjøttfulle
blad, med en saftig og litt salt smak. De
egner seg dermed godt som grønnsaker,
for eksempel i salat. Siden de er ettårige,
spiller det heller ingen stor rolle om man
forsyner seg godt. Morplanten dør
uansett, og det reker saktens noen nye
frø i land. Til tross for at de både er
næringsrike og velsmakende, er det
ingen tradisjon for bruk av dem her til
lands.

Østersurt
Østersurt (Mertensia maritima) er en
arktisk strandplante, og nokså vanlig
langs den nordnorske kysten. Den
vokser både på sand- og steinstrand, og
er lett å kjenne på sine tykke, blågrønne
blad og dypt blå blomster. Hos oss er
østersurt en plante folk knapt har festet
seg ved, men den har vært etterspurt
som mat i andre land, blant annet i
Skottland – hvor den er en ren
sjeldenhet. Boknavnet østersurt sikter til
at bladene skal smake litt østersaktig:
«Bladene have en frisk og behagelig
Smag, der i en saa paafaldende Grad
minder om Østers, at den med fuld Ret
fortjener Navn af Østersplanten, hvilket

den ogsaa kaldes i Skotland» heter det i
F.C. Schübelers bok om norske planter
fra 1886. Bladene er i hvert fall tykke og
saftige, med en litt salt smak.

Strandkjeks
Strandkjeks (Ligusticum scoticum) er en
forholdsvis liten skjermplante, med
mørkegrønne, blanke blad. Den er vanlig
på steinstrand og strandberg i Norge.
Hos oss har den knapt noen tradisjon
som matplante. På samme vis som
østersurt har den imidlertid vært
etterspurt som mat- og medisinplante i
Skottland. Også eskimoene ved
Beringstredet brukte strandkjeks som

T. h.: Østersurt (Mertensia maritima)
i Bergsfjord i Loppa.

T. v.: Tangmelde (Atriplex prostrata)
på Kjøtta i Harstad.
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mat – riktignok en annen underart enn
vår. De mente ellers at planten ble giftig
utpå sommeren, men farlig å spise er
den knapt. Strandkjeks har en skarp, litt
krydderaktig smak, og egner seg nok
best som smakstilsetning sammen med
andre planter. Brukt som krydder blir
det uansett ikke de helt store mengdene
man stuer i seg.

Fjæra som
spiskammer

Som det skulle fremgå av denne lille
oversikten, rommer fjæra en rekke
spiselige planter. At bare et fåtall har
noen tradisjonell bruk hos oss, skyldes
nok ganske enkelt naboskapet. Havet
var rikt på fisk, og de som bodde langs
kysten, trengte sjelden å sulte. At de for
helsas del nok burde ha vært flinkere til
å spise grønne planter, er en annen sak.
Det var først på 1900-tallet at man fikk
klarlagt sammenheng mellom
plantekost, C-vitamin og skjørbuk.

Litteratur:
Alm, T. 1996: Bruk av skjørbuksurt
(Cochlearia officinalis) i Nord-Norge.
Blyttia 54 (4): 185–192.

Alm, T. 1998: Skjørbuksplanter – eller
jakten på C-vitamin. Ottar 220: 17–22.

Friis, P.C. 1881: Norrigis Beskrifuelse, s.
243–409 i Storm, G. (red.): Samlede
skrifter av Peder Claussøn Friis udgivne
for den norske historiske Forening.
Kristiania. LXXXIII + 1 + 493 s.

Holmboe, J. 1928: Mura (Potentilla
anserina L.) og dens bruk som
matnyttig plante i ældre og nyere tid.
Svensk botanisk tidskrift 22: 160–168.

Holmboe, J. 1929: Gamle norske
matplanter. Avhandlinger utgitt av Det
norske videnskaps-akademi i Oslo. I.
Matem.-naturvid. klasse 1929 (2). 36 s.

Strandkjeks (Ligusticum scoticum).

Høeg, O.A. 1974: Planter og tradisjon.
Floraen i levende tale og tradisjon i
Norge 1925–1973. Universitetsforlaget,
Oslo–Bergen–Tromsø. 751 s.

Schübeler, F.C. 1886: Viridarium
norvegicum. Norges Væxtrige. Bind 1.
Universitetsprogram, Christiania. 610 s.

Forfatteren:
Torbjørn Alm er botaniker og
førstekonservator ved Seksjon for
naturvitenskap, Tromsø Museum, 9037
Tromsø.
E-post: Torbjorn.Alm@tmu.uit.no

Adresse: Seksjon for naturvitenskap,
Universitetsmuseet, 9037 Tromsø.
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Suppeplanter
Brynhild Mørkved

Duftende, rykende varm suppe med brød til!
Deilig og trendy mat anno 2008. Det er «in» å lage supper fra grunnen av,
og suppekokebøkene øker i antall. Mange nye, spennende ingredienser

dukker også opp i butikkhyllene.

Vi kan finne mange grønne
ingredienser til suppe i naturen nå

om våren. De er fulle av vitaminer,
mineraler og andre gode sporstoffer og
antioksidanter. Hva er vel mer helse-
bringende enn å gå på tur, og samtidig
få samlet «Gratis mat av ville vekster?»
Dette var også tittelen på ei bok
botanikkprofessor Jens Holmboe skrev i
1941, da folk på grunn av matmangel
måtte være kreative for å ha noe å spise.

De plantene som egner seg til supper, er
også helt utmerket til stuinger, til smør-
damping, til fyll i paier, til pesto eller i
sauser.

Hva gjør vi med det
vi har samlet?

Når vi skal samle, er det lurt å legge
plantene rett i plastposer (eller bokser).
Plantene ser fort litt visne ut om vi bare
samler i en kurv, for eksempel. Bruk en
pose for hver art. Pass på at det ikke
kommer rusk og rask i posene, da blir
det mer jobb hjemme. Når du kommer
hjem, går du igjennom posene og sjekker

at du ikke har fått med blad av uønskete
arter. Legg gjerne plantene i vann, så får
du fjernet eventuelt støv.

Før bruk må plantene forvelles. Det vil
si at du koker opp vann i ei stor gryte og
har plantene raskt oppi vannet. De vil da
falle ganske mye sammen, og grønn-
fargen bevares bedre. Plantene kjøres så
med litt væske i en kjøkkenmaskin. Man
kan også finhakke dem med en kniv,
men det tar lenger tid. Fangsten er så
klar til bruk – enten med en gang, eller
man kan fryse den ned i passende
porsjoner til senere bruk.

Grunnoppskrift på urtesuppe
200 gram grønne blad
1,5 liter buljong eller kjøttkraft
3 ss hvetemel
3 ss smør
1 ts salt
1 ts pepper

Smelt smøret, ha i hvetemel og spe med
buljongen. La det koke i noen minutter
og ha i de forvellete og hakkete bladene.
La suppen trekke noen minutter. Smak
til med salt og pepper.

Hva skal vi samle?
Vi må vite hva vi samler. Noen planter
er giftige, andre smaker ikke godt. Det
er liten vits i å bruke tid på å samle og å
lage mat, hvis resultatet blir uspiselig.

Av noen arter, blant annet krydder-
plantene, er det nok med noen blad i
suppen. Jeg anbefaler gressløk/
sibirgressløk, eller noen blad av strand-
kjeks eller ryllik.

Flere vanlige arter er gode på smak.
Disse kan vi samle mye råstoff av. Vi
kan gjerne blande flere arter, og suppen
blir både bedre og mer næringsrik av
det. Jeg anbefaler følgende arter:

Engsyre
I dag er det helst som salatplante vi
bruker engsyre (Rumex acetosa), men vi
kan også bruke bladene i våre vanlige,
grønne supper. Eller hva med å
overraske med en fransk syresuppe?
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Fransk syresuppe
1 løk
2 ss margarin eller rapsolje
1,5 dl forvellete engsyreblad
3 dl forvellete meldeblad
ca. 1 liter buljong
litt salt
2 poteter
3 ss finklippet gressløk
½ dl fløte

Løken hakkes og stekes gylden i fettet i
en kjele. Buljong, salt og poteter kokes
til potetene er møre. De grønne bladene
legges i. La trekke noen minutter.
Kjøres i kjøkkenmaskin eller med
stavmikser. Gressløk og fløte has i
suppa rett før servering.

Engsyre har lang tradisjon her nord.
Den ble brukt som suppe- og grøtplante
til den «ville» utgaven av det vi i dag
kjenner som rabarbrasuppe/
rabarbragrøt. For lengre tids
oppbevaring kokte man bladene til en
tykk syregrøt. Den ble lagret utover
vinteren, og brukt til dessert, eller
blandet i surmelk og brukt ved siden av
brød.

Et inntrykk av plantenes betydning får
vi i Jens Krafts beretning fra 1835:
«Ogsaa indsamles Syregræs, især den
store syre som vokser i Skovmarken.
Nord-Fugløe er bekjendt af fin Syre. Om
Sommeren indfinde sig her mange
Søefinner, for at indsamle og koge Syre,
hvilken gjemmes til Vinterføde. Mange
andsee denne Indsamling som deres

viktigste Høst. Syre er nemlig det
viktigste Surrogat, som bruges til
Menneskeføde. Den bruges som Grød
med Melk til.» Vi vet at det så sent som i
1890-årene ble fraktet syregrøt fra
Balsfjord til Tromsø for salg i byen.

Syreartene inneholder oksalsyre (som
rabarbra), og derfor var det viktig å
spise dem sammen med melk, enten
kokt i melk, eller med melk på.

Engsyre finnes i hele landet, på
kulturmark, på eng og i skog. I fjell-
bjørkeskog finner vi en type med mye
større blad, setersyre (Rumex acetosa
ssp. lapponicus). Den er litt mindre sur,
og velegnet til mat. I fjellet finner vi
også en liten syreart med runde
rosettblad, fjellsyre (Oxyria digyna).

Bruk av alle disse tre har også lang
tradisjon blant samene. Bladene ble
blandet i reinmelk og oppbevart i
reinmager.

Vi har mye informasjon om bruken i
nord. Her er noen smakebiter: «Syre ble
det samlet mye av. Syra ble kokt til grøt
og oppbevart i daller eller trekopper til
senere bruk. Med lokk på. Kunne ha
krøttertalg oppå. Både syregrøt og
sløkegrøt ble servert med fløte på»
(Dividalen). «Syragress til suppe, som
rabarbrasuppe. Og til grøt. Det var
vanlig brukt» (Rostadalen). «Vi laga
suppe av syrgress når vi var på sætra.
Den ble laga som rabarbrasuppe. Det var
helst stengelen som ble brukt og litt av
bladene» (Kirkesdalen). «Syrgress-stilker
kokte vi suppe på før vi fikk rabarbra»

Engsyre (Rumex acetosa) i ideelt
matstadium.
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(Bardu). «Syregress brukte vi mye av. Vi
spiste den som den var, hadde den i
salat, laga gele av den eller brukte den i
suppe» (Alsvåg, Langøya). «Det var bare
«finnan» som brukte syre til suppe»
(Sortland).

Engsyre var også flittig brukt til grøt.
«Nabokjerringa laga syrgressgrøt. Den

var fæl» (Målselv). «Det ble brukt mye
syragressgrøt» (Tromsø).

I nord brukes ikke engsyrenavnet, men
syregress, syragress eller syrgress.

Gjøkesyre
Gjøkesyre som suppeplante? Det er ikke
noe man tenker på, men i boken
«Supersupper» fant jeg denne opp-
skriften, som jeg synes så pikant ut:

2 store never gjøkesyreblad
55 g smør, helst usaltet
4 sjalottløk, skrelt og i tynne skiver
200 g poteter, skrelt og i terninger
12 dl grønnsakskraft
4 dl yoghurt naturell, avrent i kaffefilter

Slik gjør du: ta vare på 8
gjøkesyreblader, og kjør resten raskt i
food processor.
Smelt smøret over svak varme, må ikke
bli brunt.
Bland gjøkesyremassen i smøret og sett
det i kjøleskapet.
La poteter og sjalottløk småkoke i
kraften til de er møre, ca. 15 min.
Bruk en stavmikser eller food processor
og kjør til suppen er glatt.
Rett før servering rører du inn
smørblandingen og yoghurten og varm
forsiktig opp.
Pynt suppen med de friske bladene.
Suppen skal lindre og døyve stressete
nerver. Noe for dagens travle
mennesker?

Gjøkesyre (Oxalis acetosella) er en liten,
lav og lett kjennelig skogsplante. Den er
5–10 cm høy og har trekopla blad som
ligner på kløverblad. Disse har en frisk
og syrlig smak. Blomstene er hvite. Den
er vanlig i skog nord til Troms.

Karve
Karvekålsuppe er en delikatesse som
brukes av mange om våren. Det er
rosettbladene og øvre del av rota som
brukes.

Karve (Carum carvi) finner vi på
tørrbakker og ved vegkanter i hele
landet. Den er toårig. Det første året har
den en bladrosett, og det andre året
skyter det opp en blomsterstengel med
svakt rosa blomster. Etter frømodning

Marikåpe er det som regel mye av.

Karveblad klar for plukking.
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dør planten. Hvert enkelt blad har et
avlangt bladomriss. Bladet har en
tydelig bladstilk, og mange oppdelte
bladfliker som sitter parvis motsatt.
Bladene er friskt grønne og glatte.

Unge rosettblad kan forveksles med
ryllik eller hundekjeks. Ryllikbladene
har det samme avlange bladomrisset
som karve, men de har kortere bladfliker
som sitter nedover langs hele bladet, og
bladstilken er kort. De er dessuten tett
besatt med små, korte hår, slik at de får
et loddent og mer gråaktig skjær. Hvis
man gnir bladet mellom fingrene,
kjenner man også på lukta om det er
ryllik eller karve. Rylliksmaken er
skarp, noen få blad er greit, men får vi
for mange ryllikblad i suppa, blir den
ikke god.

Når det gjelder hundekjeks, har disse
bladene trekantform med et langt
bladskaft. Hundekjeks smaker også
skarpere enn karve. Problemet her er
ikke hundekjeksen i seg selv, men det at
den igjen kan forveksles med to giftige
planter: hundepersille og giftkjeks.
Begge er ytterst sjeldne i nord.

I nord har vi liten tradisjon på bruk av
karvekålsuppe. De som brukte den, var
helst folk som hadde med seg skikken
fra lenger sør, der man har hatt en
sterkere tradisjon på denne bruken.

Vi kan ta med noen sitater: «Karvekål
brukte vi i suppe, det var helst under
krigen» (Dividalen). «Mor mi laga
karvekålsuppe. Hun var fra Oslo»

(Bardu). «Mora mi brukte karvekål. Hun
var født i 1888» (Malangen). «Det
grønne på karven ble brukt i suppe og
stuing» (Kvaløya). «Suppe av karvekål»
(Lofoten).

Jonas Rein Landmark var prest på
Flakstad i Lofoten i perioden 1885-1900.
I en beretning til professor Schübeler (i
botanisk hage i Christiania) skriver han
blant annet (1889): «Karve har været
saaet i en Seng, for at bruges som
«Karvekaal» om våren. I 1887 var den
brugelig som saadan i Slutningen af
April».

Marikåper
Marikåpeblad er det som regel mye av,
og de er derfor enkle å bruke som
tilleggsgrønt til supper og stuinger.

Slekten marikåpe (Alchemilla) hører til
rosefamilien, der det ikke finnes giftige
arter. De runde til nyreformete bladene
er karakteristiske, og kan ikke
forveksles med andre planter. Det finnes

Grønn suppe er både sunt og godt.

Meldestokk (Chenopodium album)
finner vi som ugress.
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ca. 25 arter i Norge, men i mat-
sammenheng har artsnavnet ingen
betydning. En eller annen marikåpe-art
finner vi over hele landet, på kultur-
mark, i skog og på fjellet. Bladene er litt
seige og ikke særlig smakfulle, så det å
lage en suppe med bare marikåpe er
ikke å anbefale.

Melde
Melde-arter kan vi bruke i suppe/stuing-
blandingen vår. Bladene har en frisk
smak og en litt sprø konsistens. Det er to
typer melde vi bruker; ugresset
meldestokk (Chenopodium album) og
tangmelde-arter (Atriplex spp.) som vi
finner i fjæra. Alle er ettårige arter, og
det er ofte rikelig av dem. De er veldig
gode på smak og egner seg i alle slags
grønne retter. Meldene er utmerkete
salatplanter, og er gode i urtekaker.

Meldestokk blir opp til 40 cm høy og har
en rett, stiv stengel og ganske tykke,
blågrønne blad. Bladstilken er omtrent
like lang som selve bladet, som er
avlangt rombeformet. Hele planten er
tett dekket med små melhår.

Frøene er stivelsesrike, og i nødsår ble
de malt og brukt til mel. Ved
utgravningene av Osebergskipet ble det
funnet meldestokkfrø, likeså i mage-
innholdet i flere av de danske myrlikene
fra jernalderen.

Nesle
Nesle er en av våre viktigste ville
matplanter. Suppe og stuing av nesle er
en delikatesse, og planten er smaksrik
og inneholder mange viktige vitaminer
og sporstoffer. Den er også en god kilde
for jern om man er blodfattig. Bruker
man engangshansker eller plast på
hånden er det ikke noe problem å samle
mye nesle til forvelling og nedfrysing.
Det er de unge bladene som er best å
bruke. Dersom man vil ha fersk nesle
hele sommeren, kan man klippe ned
nesleplantene flere ganger.

Det jeg her kaller nesle er stornesle
(Urtica dioica). I fjellbjørkeskog finner vi
en egen underart av denne, linesle (U.
dioica ssp. sondenii) som har smalere
blad og mangler brennhår!

Bruk av stornesle som mat er trolig av
nyere dato hos oss. Den kan skrive seg
fra slutten av 1930-tallet, da det ble
holdt en del kurs i bruk av ville vekster.
Vi har noen få opplysninger om bruken i
nord: «Brennhetta ble brukt i suppe. Det
var helst under siste krig» (Dividalen).
«Brennhetta-suppe var vanlig. Mor mi
brukte det mye. Ho va 95 år da ho døde

Ferdiglaget seiersløkpesto.

Seiersløkblad kan brukes i alle
stadier.
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og etterlyst brennhetta i fiskesuppa da ho
lå på det siste. De hadde så mye
brennhetta i suppa at den ble grønn.
Blada ble forvella først og plantan som
ble brukt va bare ca. 10 cm høg»
(Malangen). «Neslesuppe er av nyere
dato» (Lofoten, Vesterålen).

Navnet brennhetta har vært vanlig
brukt i landsdelen. Lokalt kalles den
også brennheit (Vågan) og brenngræss
(Flakstad).

Seiersløk
Seiersløk (Allium victorialis) er en flott
og god matplante. Den er rik på
antioksidanter, og har smak og lukt av
hvitløk. Hver plante har to til tre blad.
De er 3–6 cm brede og 20–30 cm lange.
En egen blomsterstilk bærer en kule-
rund blomsterstand med små, gulgrønne
blomster. Bladene kommer opp tidlig om
våren og holder seg grønne til i august.
Det gir en lang matsesong. Planten
egner seg i alle mulige retter. Judiths
Urtehage i Kabelvåg produserer
seiersløkpesto som selges flere steder.

Dette er en gammel kulturplante. Den
kan ha vært en av artene i vikingenes
løkhager. I dag finner vi den i gamle
hager, spesielt i Nordland. Den er
forvillet mange steder i Lofoten, og ellers
noen få steder.

Seiersløk finnes viltvoksende i Mellom-
Europa, fra Kaukasus til Sibir, og fra
Himalaya til Japan og Aleutene i
Beringstredet. Spesielt i Sibir er det rike
tradisjoner på bruk til mat helt opp til

vår tid. Bladene ble saltet ned i store
tønner, og ble brukt hele vinteren. Nå
serveres seiersløk som en stor
delikatesse med smetana (rømme). Vi
har også nyere opplysninger om at
bladene ble solgt i store bunter på torget
i Irkutsk.

Skvallerkål
Det er lett å samle skvallerkål. Der den
finnes, i hager og på annen kulturmark,
er det som regel mye av den. Den er et
av de verste hageugressene vi har.
Rotsystemet fletter seg nedover i jorda i
mange lag. Har man først fått
skvallerkål i hagen, er den vanskelig å
bli kvitt. Den beste måten er faktisk å
spise den opp. Det er bare å ta bladene
og bruke dem etter hvert som de dukker
opp. Det er de helt unge, sammenfoldete
bladene som er gode til mat. Når bladene

er utfoldet, er de blitt temmelig skarpe i
smaken. Bladene er såkalt dobbelt
trekoplet. Det vil si at tre og tre småblad
sitter tett sammen i en gruppe, og at tre
slike grupper sitter sammen til et helt
blad.

Skvallerkål tilhører skjermplante-
familien. Det ser vi når planten
begynner å blomstre. Da får den hvite
blomster i skjerm, og den når en høyde
på opp til en meter. Da er planten
ubrukelig som mat.

Planten er rik på C-vitamin. I eldre tid
ble den dyrket både som grønnsaks-
plante og som legeplante (brukt mot
gikt). I nordnorsk tradisjon har den ikke
vært brukt til mat.

Spansk kjørvel
Dette er også en skjermplante, opp til 1
m høy og med hvite blomster. Den får
lange frukter, 2–2,5 cm lange, som står
rett opp. De er først grønne og senere
brunsvarte. Hele planten lukter og
smaker lakris. Bladene er myke og
dunhårete. De har et trekantet omriss og
er 2–3 ganger finnete.

Bladene kommer tidlig om våren, og det
er nesten så at de er grønne under snøen.
Der vi finner planten er det som regel
svært mye av den, så den er lett å
plukke. På grunn av lakrissmaken bør vi
imidlertid ikke ha mer enn rundt
halvparten spansk kjørvel i suppen vår.
Barn er ofte glad i å spise denne planten,

Skvallerkålblad.
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og områdene der den vokser omtales
gjerne som «lakris-skogen». Bladene kan
brukes hele sommeren.

Spansk kjørvel tilhører det vi kaller
klosterplantene i Norge. De kom inn som
kulturplanter med munkene. Vi finner
den på gammel kulturmark nord til
Nord-Trøndelag. Den finnes også
forvillet i Tromsø. Der den finnes, er den
i rask spredning og fortrenger andre
planter. Av den grunn har Direktoratet
for naturforvaltning klassifisert den som
en svartelisteart. Det vil si en art som bør
utryddes.
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Salat og pasta – hverdagsmat i nord
Andy B. Sortland

Viltvoksende urter kan gi et utmerket
resultat i grønne salater og i hjemmelaget pesto.

I denne artikkelen skal vi se på noen arter som egner seg. Åkerdylle, engsyre,
engkarse, løvetann og mange flere kan brukes,

alt etter smak og behag.

Nye trender i
kostholdet

Matvanene og middagsmenyen hos den
jevne nordlending har endret seg mye de
siste par tiårene. Et tydelig trekk i denne
endringen er at poteten, som i «manns
minne» har vært en fast ingrediens i
nordlendingens middagsmåltid, blir
byttet ut med pasta eller ris. Til lunsj,
som formiddagsmaten i våre dager
heter, er det for mange obligatorisk med
en frisk salat, og det samme gjelder for
middagen. Salaten inneholder ofte
ingredienser som ingen av oss hadde
hørt om for noen år siden.

Omlegging av kosthold og matvarer har
flere årsaker. Det å reise til sydligere
breddegrader er blitt en alminnelig
ferieform for de fleste, og da gjerne til
land rundt Middelhavet. Her har
ferierende nordlendinger møtt

middelhavslandenes matkultur, hvor
friske salater alltid er tilgjengelige, og
ofte obligatorisk til måltidene. I disse
områdene er også pasta, i mange farger,
former og smaker like vanlig som
poteten er hos oss i nord. Til pastaen og
salatene hører det med andre
vegetabilske produkter som vi har fått
sansen for, og nå også vil ha til maten
og matlagingen hjemme. Her kan kort
nevnes oliven og olivenolje, kvitløk og
aioli, pesto og friske krydderurter. Og
ikke å forglemme, vin!

Økt kjøpekraft har gjort det over-
kommelig å kjøpe disse importerte og
oftest flybårne varene i det lokale vare-
huset. Når alle eksperter på kosthold og
helse i tillegg fremhever betydningen av
slike innslag i kostholdet for å forebygge
hjerte-kar-sykdommer, lårhalsbrudd,
senilitet og tidlig død, har saken blitt
klar for oss alle. Rødvin, salat og pasta,
og dermed basta!

I takt med dette folkekravet legger frukt-
og grønnsakdiskene og pastareolene på
kjøpesentrene, og hyllene på Vinmono-

Åkerdylle (Sonchus arvensis) kan
brukes som salatplante på samme vis
som løvetann.
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polet, stadig nye meter til sin lengde.
Ved en tilfeldig sjekk av utvalget av
friske grønne (noen er røde på farge!)
salatplanter i et kjøpesenter i Tromsø
tidligere i vinter fant jeg følgende typer:
feltsalat, frisee/frissé, hjertesalat,
hodesalat, isbergsalat, kinakål, Lollo
rød, radicchio rosso, rapidsalat, ruccola,
sikorisalat og spinat. Dette er i grunnen
ikke noe dårlig utvalg på en sur vinter-
dag nord for polarsirkelen! Og det
understreker trenden med friske
«middelhavssalater» til hverdags,
uansett årstid og postadresse.

Sommerstid er det imidlertid også mulig
å samle en del ingredienser til salat og til
pastaretter blant våre viltvoksende
planter. Disse mulighetene er hoved-
poenget i denne artikkelen.

Salatplanter fra
naturen

Det er et par tiår siden jeg for første
gang begynte å prøve ut salat-
oppskrifter med viltvoksende planter.
Jeg må tilstå at de første forsøkene var
nedslående. Det smakte ikke godt! Ja, det
er faktisk først i de senere år at jeg har
funnet ut hvordan smakssterke planter
med mye bitterstoffer, slik som løvetann

Øverst: Med en stavmikser lager du
raskt din egen pesto.

Nederst: Pesto av skjørbuksurt (til
venstre) og engsyre (til høyre), med
opphavsplantene under.
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(Taraxacum spp.), best kan utnyttes i
salater.

Feilene jeg gjorde, skyldtes manglende
erfaring med smakssterke salatplanter.
Min erfaringsbakgrunn og «mal» for
hvordan salatplanter skulle smake, var
salattyper som hodesalat og rapidsalat.
Disse er milde i smaken, og kan spises i
store mengder uten å gjøre større
inntrykk på smaksløkene. Når jeg byttet
ut disse milde salattypene med
eksempelvis løvetann, åkerdylle, turt,
marikåpe, gjetertaske, skvallerkål eller
strandkjeks, ble jeg bokstavlig talt
sittende igjen med en besk smak i
munnen. Til å begynne med forsto jeg
ikke å utnytte denne bitre og beiske
smaken. Det skjedde først etter at jeg ble
vant med mer smakssterke salattyper
som ruccola, med tilhørende oppskrifter.

Ellers er det viktig å påpeke at det er
med mat og salater som med bøker og
litteratur. En kan ikke forvente at alle
skal være enig om hva som er godt.
Smaken er forskjellig, og kan forandre
seg. Stemningen, tid og sted er ikke uten
betydning.

Hvis en ønsker å prøve løvetann som
salatplante for første gang, er det nok
fornuftig å starte med å blande inn bare
litt løvetannblader i en salat hvor andre
mindre smakssterke ingredienser utgjør
hovedmengden. En kan altså bruke
løvetann omtrent som en ekstra sterk
ruccola, og øke mengden etter hvor godt
en liker smakssterke salater. Det er
viktig å påpeke at en må fjerne den lyse,
kraftige midtnerven på løvetannbladene
før en bruker bladene. Denne

midtnerven inneholder mye av den
kvite, beiske melkesaften som løvetann
har, og tar en denne med, blir salaten
uspiselig.

I de landene lenger sør i Europa som har
kultur og tradisjon for å utnytte løve-
tann i salater, er det nettopp den bitre
eller beiske smaken folk setter pris på – i

riktige dose. Garve- og bitterstoffene har
i tillegg en mageregulerende effekt.
Andre påpeker den appetittvekkende
virkningen av disse stoffene. Løvetann
inneholder også C-vitamin og verdifulle
mineraler.

Personlig foretrekker jeg løvetann som
en smakstilsetning i friske, grønne
salater, og da servert kald. De
tradisjonelle løvetannsalatene med
varmt bacon og baconfett, faller ikke
like godt i min smak.

Ellers er det slik at løvetannbladene er
best med det samme de er dannet om
våren. Etter hvert som de blir eldre blir
de mer og mer beiske i smaken. Nå i vår
har jeg tatt meg den umaken å samle
bladrosettene med det samme de
kommer opp av bakken, bare få dager
etter at snøen har gått. Da er de lyst
gulhvite, med en tynn, brunlig bladkant.
Smaken er helt fortreffelig, omtrent som
frissé. Det må riktignok innrømmes at
det er en god del arbeid med å samle nok
til en salat, siden rosettene er så små. Jeg
synes imidlertid at alle som har prøvd å
lage løvetannsalat og blitt skuffet, bør ta
seg tid til å gjøre dette innsamlings-
arbeidet. Du får et helt annen smaks-
opplevelse, og troen tilbake på løvetann
som salatplante.

Gjetertaske (Capsella bursa-
pastoris) er et vanlig ugress i Nord-
Norge. Den kan brukes som karse på
smørbrød og i pesto.
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Noen oppskrifter på
salater med løvetann
Under har jeg tatt med noen oppskrifter
på løvetannsalater av varierende
vanskelighetsgrad

Salat av bittergrønt og egg
2 salathoder eller tilsvarende av
bittergrønt som frisee-, radicchio-,
endiviesalat eller løvetann.
2 løk, skåret i tynne skiver
1–2 fedd kvitløk, skåret i tynne skiver
1 skje kapers
3 hardkokte egg i skiver
¼ kopp extra virgin olivenolje
3 skjeer rødvinseddik
1 skje brunsukker
¼ teskje salt
¼ teskje nymalt svartpepper

Bland først olivenolje, vineddik, sukker,
kvitløk, salt og pepper i salatbollen. Ha
så i salatbladene og løken og bland alt
godt. Pynt med eggskivene og kapersen
til slutt.

Løvetannsalat
200 g unge, friske løvetannblader
65 g rødløk skåret i tynne skiver
2 tomater kuttet i fire deler
110 g skarp, oppsmuldret cheddarost
60 ml olje
50 ml vineddik
2 ½ ml svartpepper
5 ml tørket dill

Vask bladene godt og tørk dem i et
klede, kutt så bladene i passe
spisestykker. Bland salaten av

løvetannblader, løk, tomat og ost. Lag så
dressingen av olje, vineddik, pepper og
dill. Bland så dressingen inn i salaten.
Eller bruk en dressing du har stående.

Gammeldags løvetannsalat
200 g løvetannblad
2 fedd hakket kvitløk
Olivenolje
Balsamicoeddik
Salt og pepper

Vask bladene godt og tørk dem i et
klede, kutt så bladene i passe
spisestykker. Tilsett 3 deler olje til en
del vineddik, og tilsett kvitløk, salt og
pepper. Bland disse ingrediensene godt.
Dressingen blandes så inn i salaten.

I tillegg til løvetann vil jeg anbefale å
prøve unge blader av åkerdylle (Sonchus
arvensis) og gjetertaske (Capsella bursa-
pastoris) på samme måte, i friske,
grønne salater. Ofte anbefalte
salatplanter som turt (Cicerbita alpina)
og marikåper (Alchemilla spp.) synes jeg
personlig er bortimot uspiselige på
grunn av den meget beiske smaken. Det
samme gjelder stakekarse (Barbarea
stricta), som jeg også har prøvd. Andre

T. h.: Engkarse kan, som navnet
antyder, brukes som karse. Blomstene
kan også spises, og gir et dekorativt
innslag i salater.

T. v.: Park i Tromsø sentrum helt
dominert av engkarse (Cardamine
pratensis ssp. pratensis) i blomst.
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arter med mye smak, som skvallerkål
(Aegopodium podagraria), strandkjeks
(Ligusticum scoticum) og karve (Carum
carvi), er utmerkete matplanter til suppe
og som grønt dryss. I friske salter kan
en bruke dem som smakstilsetning
dersom en liker smaken av de respektive
artene. Det samme gjelder engsyre
(Rumex acetosa). Smaken er som nevnt
forskjellig fra person til person.

En helt annen type salatplanter når det
gjelder smak og konsistens, finner vi på
havstrendene. Jeg tenker da særlig på
tangmeldene (Atriplex spp.) og østersurt
(Mertensia maritima). Dette er planter
med saftige, kjøttfulle blader, og med en
mild saltsmak som ofte beskrives som
østersaktig eller som «sjømat».

På grunn av den milde smaken kan
disse artene brukes i større mengder i
grønne salater, hvis en først har fått
sansen for dem. Av kommersielt
tilgjengelige salatplanter er det vel
spinat og feltsalat som kommer nærmest
i smak og konsistens, men havstrands-
plantene er enda saftigere. Og derfor
også bedre egnet til stuing om en skulle
ønske å lage slike retter.

Øverst: Den vanlige ugressløvetannen
kan godt brukes i grønne salater om
du liker smakssterke
«middelhavssalater».

Nederst: Ung løvetannrosett i beste
størrelse for spising.
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Pesto av friske urter
Tradisjonelt blir pastatilbehøret pesto
laget av friske basilikumblader, hvitløk,
olivenolje, nøtter og krydder. Jeg vil
anbefale at en prøver å lage seg sin egen
nordnorske variant, hvor en bytter ut
basilikumen med en eller annen
smakskraftig viltvoksende urt som
eksempelvis engsyre, gjetertaske eller
skjørbuksurt. Disse hjemmelagete
pestoene får en utrolig frisk og fin
grønnfarge, og smaker godt. Etter
tillagingen kan de oppbevares et par
uker i kjøleskapet.

Du velger selv din favoritturt, hvor mye
hvitløk du ønsker, og hvilke type nøtter
og oljer du vil bruke. Hvis en ønsker en
pesto som har mindre kalorier, og mer
smak av urtene, kan en erstatte deler av
olivenoljen med saft av sitrusfrukter.
«Nøttene», som kan være mandler,
valnøtter, cashewnøtter eller pinje-
kjerner, kan også sløyfes. Ingrediensene
blandes effektivt med en stavmikser.
Pestoen blandes med varm pasta, og
helles over stekt/grillet fisk og kylling
eller vegetarretter. Pestoen kan også
blandes i andre salatdressinger, eller
smøres på ristet brød.

Pesto av engsyre
2 kopper syre
2 fedd finknust kvitløk
¼ kopp extra virgin olivenolje
¼ kopp valnøtter
¼ kopp finknust hard ost (parmesan
eller din favorittost)
½ teskje salt

Pestosaus med skjørbuksurt
To kopper skjørbuksurt
Et halvt fedd kvitløk, knust
En strøken skje pinjekjerner
6 skjeer extra virgin olivenolje
25 g smuldret parmesan eller
parmegiano ost
Litt salt

Litteratur:
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Viltvoksende grønne matplanter i Nord-
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Krydder – det lille ekstra
Brynhild Mørkved

Krydderhyllene i butikkene er rikholdige,
og i de fleste hjem finnes det også et rikt utvalg av krydder.

Det blir mer og mer «in» med lokal mat. Og hvorfor ikke også prøve
seg på litt lokalt krydder?

Med krydderplanter mener vi planter
som på grunn av særegen smak og

aroma brukes i små mengder for å gjøre
matretter mer velsmakende. Det er inn-
holdet av eteriske oljer som gjør visse
plantearter mer aromatiske enn andre.
Det er ulike plantedeler som brukes som
krydder. For norske arter er det blad og
frukter som oftest blir brukt.

Innsamling, bruk og
oppbevaring

Blad er mest aromatiske tidlig i
sesongen og før planten blomstrer.
Frukter må modnes før innsamling.

Alt krydder kan brukes friskt. Ellers er
tørking og frysing det som er aktuelt.
Buketter som henger til tørk, ser festlig
ut, men tørkinga blir for dårlig og tar for
lang tid. Hvis man tørker mye, anbefales
det å kjøpe en spesialtørker. Ellers er
stekeovnen helt utmerket. Urtene legges
på tørkepapir på rist midt i ovnen, som
stilles på femti grader, med ei tresleiv i
ovnsdøra. Plantene legges i papirposer

eller på glass når de er tørre. De
beholder smaken fint i ett år.

Noen arter, blant annet løkartene, egner
seg bedre til frysing. Da klipper man
bladene opp til den størrelsen man
ønsker ved bruk, og fyller dem i is-
bokser. Ved bruk tar man opp den
mengden man har behov for.

Anvendelse
Krydderurtene kan brukes til en rekke
formål, ikke bare vanlig krydring av
matretter ved tilberedning. Til krydder i
brød brukes helst tørkete blad eller
frukter. Som krydder i olje eller eddiker
brukes friske blad eller frukter. Man kan
også ha hakkete urter i rømme, yoghurt
og dressinger. Her er friske blad best å
bruke, men både tørkete og frosne blad
kan brukes.

Urtesmør er blitt populært. Det er enkelt
å lage. En bør bruke urter med mye
smak, gjerne flere sorter. Her kan man
prøve seg frem med kombinasjoner som
man selv liker.

Urtesmør
50 g smør
2 ss finhakkete, friske urter
1 ts sitronsaft

Rør sammen smør, urter og sitronsaft til
blandingen er kremaktig. La det stå i
kjøleskapet noen timer før bruk, slik at
smaken fordeler seg i smøret.

Anbefalte planter:
Blad
Bergmynte eller kung
Bergmynte (Origanum vulgare) er en
meget vakker plante i leppeblomst-
familien. Den har små, rødfiolette
blomster på mange små grener som er
samlet i en topp. Bladene er eggformet
og kjertelprikkete. De er glatte på
oversiden og litt lodne under. Planten
blir 30–80 cm høy og er varmekjær. Det
vil si at den trives i varme sørskråninger
der det er et godt jordsmonn. Den er
viltvoksende i Norge, og vi finner den i
hele landet nord til Meløy i Nordland.
Lenger nord er den bare funnet i Sørfold
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og i Ballangen. I hager er den grei å
dyrke om den får riktige vekstforhold.

Denne planten gir oss et av de mest
brukte krydderne i dag, nemlig pizza-
krydderet oregano. Navnet er avledet av
oros som betyr fjell og ganos som betyr
pryd. I dag bruker vi oregano også som
brødkrydder, til sopp, til fisk og grønn-
saker, blant annet på stekte poteter med
olivenolje.

I naturalhusholdningens tid var berg-
mynte et viktig krydder der planten var
å finne. Det ble brukt i ulike typer kjøtt-
mat, som kjøttsuppe, pølser, rull og
blodmat, og også i fiskesuppe: «Vi
brukte bestandig kongsgress i kjøttsuppa.
Vi la heile greina opp i suppa på slutten»
(Rana). Planten ble også brukt til te.

Staselige planter får gjerne sine lokale
navn. Kung, kongsgras, kongsgress,
konning, bergkonge, skårekonge og
skorakung er eksempler på at dette er en
verdsatt plante. Mer ordinære navn er
skarmynte og skogmynte. I Rødøy og i
Rana er den blitt kalt vill timian.

I Nordland var bergmynte handelsvare.
Den ble solgt på markedene både i
Ballangen og i Rana. Så sent som i 1937
ble bunter av planten solgt på Samvirke-
laget på Mo i Rana for kr. 1,75 pr. bunt.
Fra Rødøy er det opplysninger om at
store buketter ble solgt for kr. 1 rundt
om i bygda.

Bjørk
Helt unge bjørkeblad har en frisk, litt
stram smak og har vært brukt som strø
på poteter.

Gressløk
Gressløk har kanskje vært det mest
brukte krydderet i landet vårt, i alle fall
siden vikingtiden. Den kan brukes i det
meste; i supper, kjøtt- og fiskeretter,
potet- og eggeretter. Gressløken er best å
bruke fersk, men frossen er et godt
alternativ. Det anbefales å klippe opp
gressløken tidlig på våren og fryse den
ned i isbokser for bruk om vinteren. Da
tar man ut så mye som man til enhver
tid har bruk for. Det er enkelt og nyttig.

Vi har to typer viltvoksende gressløk i
Norge; vanlig gressløk (Allium
schoenoprasum ssp. schoenoprasum),
som går nord til Lofoten, og sibir-
gressløk (A. schoenoprasum ssp.
sibiricum), som finnes i Evenes i Nord-
land og i Troms og Finnmark. Sibir-
gressløk har vært svært mye brukt, og
vi har mange stedsnavn med lauk i
navnet, som Lauksletta, Laukvik,
Lauksund, Laukøya og Laukhaugen.

Noen uttalelser fra informanter om
bruken: «Det var mye gressløk. Blanda
den i smøret og hadde det på brødet»
(Langøya). «Gressløk i fiskemat»
(Langøya). «Salta gressløken, klipte den
opp og hadde den på glass» (Tromsø).

Bergmynte (Origanum vulgare) er
også en dekorativ prydplante.
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Kvann
Kvann egner seg godt som krydder både
til fisk og kjøttretter og i en grønn
suppe.

Ramsløk
Ramsløk (Allium ursinum) har lukt og
smak av hvitløk. Den har to avlange
blad, som er glattere, tynnere og lysere
enn hos seiersløk. De visner ganske fort
ned. I løpet av juni er bladene blitt gule,
så sesongen er kort. Bladene egner seg
best brukt ferske og oppklippet på ulike
retter. Blomstene er hvite og stjerne-
formet, og samlet i en halvkuleformet
skjerm. De egner seg også som krydder
og pynt i forskjellige retter, blant annet i
salater. Ramsløk finnes viltvoksende
nord til Nord-Trøndelag. Den er en del
brukt i hager lenger nord og trives godt.

Ryllik
Ryllik er sterk på smak og må brukes
med forsiktighet. Ett til tre finklippete
blad i salaten, på potetene eller i en
marinade, kan være pikant.

Både blad og stengel har et gråaktig
utseende på grunn av at planten er
dekket med mange små hår. Bladene er
smale og dobbeltfinnet. Blomstene er
små og hvite (kan være rosa), og er
samlet i halvskjermer, slik at selve
blomsterstanden ser stor ut.

Nederst: Ramsløk (Allium ursinum)
er grei å dyrke i nord.

Øverst: Sibirgressløk, god og vakker.
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Vi finner ryllik på kulturmark i hele
landet. Arten er mest kjent som
medisinplante. I nord bruker man oftest
navnet røllik på denne arten.

Seiersløk
Som nevnt under suppeplantene, har
seiersløk en sterk smak og lukt av
hvitløk, og er derfor godt egnet som
krydder. Den er best fersk. Noen
oppklipte blad i salaten, på brødskiven
eller på middagsmaten gir den lille
ekstra piffen som skal til.

Strandkjeks
Løpstikke (Levisticum officinale) er etter
hvert blitt en kjent og mye dyrket
krydderplante. Den er velegnet som
krydder i supper, på pizza og i retter der
man vil ha en litt sterk smak. Flere

steder langs kysten er strandkjeks
(Ligusticum scoticum) blitt brukt på
samme måten, og folk har kalt den vill
løpstikke.

Dette er en meget vakker plante som vi
finner langs hele kysten. Den er 30–70
cm høy med hvite blomster i en flat
skjerm. Bladene er tykke og blankt
mørkegrønne. Stengelen er glatt og
blankt rødfiolett nederst.

Timian
Timian er dokumentert brukt i nord i
alle fall fra begynnelsen av 1800-tallet.
Bruken har mest vært slik en informant
har fortalt fra Langøya i Vesterålen:
«Timian ble kjøpt og vi brukte den i
kjøttsuppe, i sildesuppe og i gomme». Det
er et svært anvendelig krydder, og kan
brukes i de fleste kjøttretter, til koking

av fisk og skalldyr, til salting og
speking, og til retter med tomater og
bønner.

Det er helst hagetimian (Thymus
vulgaris) som brukes, men de vilt-
voksende artene kan også brukes. De er
mindre, gjerne krypende, og det er mer
arbeidskrevende å samle inn bladene.
I nord har vi to arter: norsk timian
(Thymus praecox ssp. arcticus), en
tørrbakkeart som går nord til Lurøy og
Rødøy, og tanatimian (T. serpyllum ssp.
tanaensis) som finnes i Øst-Finnmark,
særlig langs Tana. Begge hører til de
truete artene i Norge, og vi anbefaler
heller å bruke kryptimian (T. serpyllum)
som mange har som steinbed-plante i
sine hager.

Åkermynte
Mynte er et utmerket krydder til lamme-
kjøtt. Myntegele er en pikant smaks-
tilsetting. En fin måte å få krydret
lammesteken på, er å knuse tørket
mynte og blande det i olivenolje med litt
pepper. Denne oljemassen pensler man
steken med flere ganger, slik at smaks-
stoffene trekker inn i kjøttet. Mynte
brukes dessuten til te.

De fleste artene innen slekten ekte
mynte (Mentha) kan brukes. Man kan
dyrke sin egen mynte i hagen, eller
samle inn viltvoksende arter. I Nord-
Norge er det åkermynte (Mentha
arvensis) vi har sjanse til å finne.
Planten er 10–30 cm høy, med noe
hårete, kortskaftete, elliptiske til

Kryptimian (Thymus serpyllum).
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eggformete blad. De blåfiolette
blomstene sitter i bladhjørnene oppover
stengelen og danner 6–12 kranser.
Åkermynte finnes som ugress på fuktig
kulturmark og på tangvoller. Den er
nokså vanlig nord til søndre Nordland,
lenger nord finnes den spredt til
Tromsø. Der en ikke kan dyrke andre
myntearter, kan man dyrke denne. Den
trives over alt. Den har imidlertid sterkt
spredende røtter, og har man først fått
den i hagen, blir man ikke kvitt den.

SlektenMentha er oppkalt etter ei
nymfe, Minthe, i gresk mytologi.
Allerede 400 år f. Kr. erMentha brukt
som navn på mynte hos Hippokrates,
legekunstens far.

Anbefalte planter:
Frukter
Karve
Det mest brukte krydderet er nok karve-
fruktene. Som de fleste andre skjerm-
planter har karve en såkalt spaltefrukt.
Ved modningen deler frukten seg på
langs i to enfrøete delfrukter (nøtter).
Fruktmodningen er svært ujevn på den
enkelte karveplanten. Skal vi høste inn
fruktene selv, er det best å gjøre det når
fruktmodningen så vidt er begynt. Vi
skjærer stenglene ned og legger dem i et
vidt kar for ettermodning og tørking.

Øverst: Åkermynte (Mentha
arvensis) danner store bestander.

Nederst: Ryllik (Achillea
millefolium).
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Fruktene inneholder 3–7 % eteriske
oljer. Hovedbestanddelen er carvon, som
gir den særegne karvelukten.

Karve har lang tradisjon som krydder,
og brukes over hele verden. Det er for
eksempel funnet karvefrukter på stein-
og bronsealderboplasser i Mellom-
Europa.

Karve er brukt i svært mange
forskjellige matretter, til te og som
brennevinskrydder. Den er det viktigste
krydderet i akevitt.

Her i nord har karve vært mye brukt,
alle mine informanter har brukt karve.
Her er noen smakebiter: «Karvefrø ble
brukt i rull og i surkål» (Rostadalen).
«Karve i pølser, spesielt i blodpølser.
Ellers i kjøttrull, brød og tynnkaker»
(Kirkesdalen). «Karvefrø brukte de i
pultost som de laga på sætra» (Bardu).
«Karve i kjøttrull og i lapskaus. Jo feitere
rullen er, jo mer karve trenger den»
(Bardu). «Mor mi (f.1888) brukte
karvefrø i brød. Ho tørka de i en kjele på
ovnen» (Tromsø). «Karve i hvetebrød og i
fiskemat hvis de er fri for muskat»
(Vesterålen). «Karve til smak i brød og
kjøttmat» (Vesterålen). «Karv(i)e som
krydder i fiskesuppa» (Lofoten, Rana).

Den kjente botanikkprofessor Knut
Fægri skriver i sin krydderbok at karve
var et utmerket middel mot trolldom.
Han mente at det var mye som tydet på
at bruken av karve i brødet i gamle
dager var vel så mye et vern mot
trollskap som det var for smakens skyld.

Einerbær
Einerbær har vært et viktig krydder. De
ble samlet og tørket. Når de skulle
brukes, ble de knust. Bærene er ikke bær
i botanisk forstand, men bærkongler.
Det er tre kongleskjell som er vokst
sammen til dette «bæret». Denne
sammenvoksningen kan vi lett se som et
trearmet merke i spissen av «bæret». Det
første året er einerbæret grønt, og året
etter blir det blått. Det er disse blå
bærene som brukes.

Vi finner einer i hele landet. I værharde
strøk er den lav og krypende. På gode
steder kan den bli treformet, og opp til
17 m høy.

Einer har vært mye brukt til røyking av
fisk og kjøtt i hele landsdelen. «De kokte
pinnekjøtt på einer. De grønne nålene
måtte være på» (Kvaløya). «Einebær ble
brukt i viltsaus til elgkjøtt, og som
krydder ved ølbrygging» (Dividalen).
I Målselv ble navnet ene brukt.

Bær
Vanlige bærsorter med sterk smak er
også velegnet som krydder tilsatt
sauser, gryteretter, brød etc. Her kan
man prøve seg frem. Spesielt velegnet er
tyttebær og rognebær.
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Sommerens leskende drikker
Vibekke Vange og Ellen Elverland

Det kan nok hende han hadde rett, Odin i Håvamål
da han sa «Med låkare niste du legg kje i veg enn ovdrykk med øl». Derimot

finnes det mange andre drikker du kan lage av planter, noen av dem riktig så nærende.
Vi presenterer her et utvalg kjente og mindre kjente tørsteslukkere,

både av gammel og ny opprinnelse.

Varme og kalde drikker laget av
planter har vært flittig brukt opp

gjennom historien. Det var ikke bare for
å stille tørsten – forskjellige typer
drikker ble også brukt som medisin,
eller hadde et nærende og styrkende
formål.

Te
Strengt tatt er te de tørkede bladene av
tebusken Camellia sinensis (som
tidligere het Thea sinensis på latin) og
den drikken som lages ved at disse
bladene trekker i kokvarmt vann. Et
norsk begrep for uttrekk av planter i
vann, er låg. Men siden ordet te nå er
innarbeidet i språket til også å gjelde
varmt uttrekk av planter i vann, uansett
art, bruker vi te-begrepet slik også her.

Fremgangsmåten er enkel: kokende
vann helles over ferske eller tørkede
plantedeler. La dette trekke 5–10

minutter og sil av. Søt med honning eller
sukker hvis ønskelig, og nyt drikken
med en gang. De fleste spiselige planter
nevnt i dette heftet kan være
utgangspunkt for tilberedning av en
kopp te – det er bare fantasien og
smaksløkene som setter grenser.

Over hele landet var låg trukket på frø
av karve (Carum carvi) en vanlig drikk,
og minst ett av dagens måltider ble
gjerne fulgt av en kopp karvete. Den er
ganske skarp, og mange barn syntes den
var grusom. I brennevin ble karvefrø
brukt som et middel mot mageonde, og
den ble også brukt som gurglevann mot
infeksjoner i munnen.

Ryllik (Achillea millefolium) har også
lange brukstradisjoner som te, men her
var det blomsterstanden og den øverste
delen av stengelen som ble brukt.
Ryllikte ble drukket for smakens skyld,
men ble også brukt medisinsk ved
mage- og fordøyelsesproblemer. En
blanding av karve og ryllik som te ga
litt variasjon i kosten. Begge urtene ble

Karve kan forveksles med andre
skjermplanter. Karvefruktene er
imidlertid ganske runde på form, og
en liten smaksprøve avslører arten
relativt lett.
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samlet i sommersesongen, og tørket og
oppbevart til bruk utover vinteren.

Andre urter som tradisjonelt har vært
brukt til te i Norge, er mjødurt,
bringebær, kjerringrokk og tyttebær.
Bladene har vært brukt ferske, tørkede,
gjærede (bringebær) eller forhåndsristet
på ovnen (tyttebær). Tyttebær skulle
hjelpe mot blant annet forkjølelse, feber,
gikt, diaré og betennelse i urinveiene,
mens kjerringrokk-te fremfor alt har
vært middel mot plager i urinveiene.

Saft
Te av mjødurt (Filipendula ulmaria) var
i gamle legebøker anbefalt mot ymse
sykdommer, blant annet hoste og snue,
kreft og øyensykdommer, og som hjelp
mot huggormbitt. Når det gjelder plager
knyttet til forkjølelse og influensa, kan

nok planten ha hatt en viss effekt.
Mjødurt inneholder nemlig salisylsyre,
som er det aktive virkestoffet i flere
febernedsettende og smertestillende
medisiner, blant annet aspirin. Men som
det norske navnet antyder, er mjødurt
mer kjent for sin bruk til lystigere
formål. Planten ble antakelig brukt som
krydder i de gamle nordboeres øl og
mjød. Fra gammel folketradisjon het det
seg også at mjødurt skulle vekke «lyst
til kvinne». Det er nok den samme
folketroen som ligger bak et gammelt
råd fra Jølster om at «gjentene skulle ta
blada eller blomane av mjødurt og gjeve
guten sin når han ikkje ville fri».

Det er mulig at denne effekten er
sterkest når bladene og blomstene blir
overlevert i sin naturlige form. Men vi
ser ikke bort fra at virkningen er den
samme når blomstene serveres i den
friske saften vi her gir oppskrift på:

Mjødurten vokser seg høy og staselig
og er lett kjennelig med sin lysegule,
«fluffy» blomsterstand.

Sommerfryd – leskedrikk med
mjødurt
50 g tørka mjødurtblomster
1–2 sitroner i skiver
1,5 kg sukker
1 pakke (50 g) vinsyre eller sitronsyre
2 l vann

Legg blomstene i et stort kar, for
eksempel ei plastbøtte. Slå 2 liter
kokende vann over blomstene, og tilsett
de andre ingrediensene. Rør om til
sukkeret løser seg opp. La blandingen
stå kjølig 2–5 døgn. Sil av og hell på
rene flasker. Saften blandes ut med vann
i forholdet 1:6 eller etter egen smak.

Rabarbra har gjennom dyrking de siste
150 år fått trygt rotfeste over det ganske
land. Det er en viss usikkerhet omkring
når rabarbraen kom til Norge. Rabarbra,
men da primært andre arter enn den
vanlige hagerabarbraen, ble angivelig
dyrket til medisinske formål i Norge helt
tilbake til middelalderen. Men midt på
1800-tallet oppsummerte botanikk-
professor F.C. Schübeler at dyrkingen
hadde fått lite innpass i landet. Fra da
av tok imidlertid dyrkingen av hage-
rabarbra (Rheum x rhabarbarum) seg
kraftig opp, og mot slutten av 1800-tallet
er det i hvert fall sikkert at rabarbra var
blitt vanlig i Norge. «Rabarbra var
sukkertøyet vårt» forteller en som var
barn før krigen. For oss som var barn på
1970-tallet vakte det ikke like stor
begeistring når rabarbragrøten kom på
bordet som dessert hver eneste dag hele
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sommeren igjennom. Her følger to
oppskrifter på rabarbrasaft – den ene
med frisk sitron, den andre mer krydret i
smaken.

Rabarbrasaft med sitron
4 liter rabarbra, skjæres i biter
2 store sitroner, vaskes og skjæres i biter
Kokende vann
6,5 dl sukker per liter ferdigsilt saft

Ha rabarbra og sitroner i en stor bolle.
Hell på kokende vann til det dekker.
Dekk med et klede og la stå kjølig i 2–3
døgn. Sil saften gjennom en sileduk, og
mål opp mengden. Tilsett sukkeret, og
kok saft og sukker på svak varme i 15
minutter. Skum nøye av og hell på
flasker, korkes med en gang.

Tips: I oppskrifter med rabarbra gir det
en ekstra piff å tilsette fersk, revet
ingefær.

Rabarbrasaft med kanel
Lag saft av rabarbra.
Til 1 liter saft røres inn:
400 g sukker
1 ss kanel
1 ts sitronsyre

Knus rabarbraen og hell på kokende
vann. Dekk til med et klede og la stå
kjølig i 2-3 døgn. Det er også mulig å
lage rabarbrasaft på annen måte, for
eksempel i en saftkoker.

Til den avsilte safta tilsettes sitronsyre,
sukker og kanel, rør til sukkeret er
oppløst. Hell på flasker.

Sukker- og kanelmengden kan justeres
etter smak.

Rabarbra er brukt både som
prydplante og nyttevekst. Bildet viser
prydrabarbra (Rheum
atropurpureum) som er penest å se
på og ikke så godt egnet til konsum.
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Når vi er inne på leskende, sommerlige
safter, presenterer vi også en favoritt
laget på rips, spansk kjørvel og sitron-
melisse. Villrips (Ribes spicatum) finnes
viltvoksende i hele Norge, og vokser i
fuktig, næringsrik skog, skogkanter og
ur. Den har mindre og færre bær enn
sorter av den dyrkede arten. Spansk
kjørvel (Myrrhis odorata) har en
særegen lakrissmak, som gjør seg godt i
denne saften. Det står mer om spansk
kjørvel i artikkelen om suppeplanter.
Sitronmelisse (Melissa officinalis) har,
som navnet antyder, en frisk sitron-
smak. Vi forteller litt om denne krydder-
urten selv om den ikke er viltvoksende i
Norge. Fra kallsboken for Brønnøy kirke
vet vi at sitronmelisse ble dyrket der
allerede rundt 1750. Den ble videre ført
lenger nord i landet av professor
Schübeler. Han var lidenskapelig opptatt
av å prøve ut dyrkingen av vekster i
hele landet, og på slutten av 1800-tallet

hadde han storstilt prøvedyrking av
mange arter rundt omkring i Norge. Så
også av sitronmelisse, og han sier at han
hadde «ladet Melissen dyrke paa flere
steder». Fra hans forsøk ble det notert at
planten overlevde vinteren ute både i
Steigen og i Karasjok, men at den
påfølgende sommer ikke blomstret på
den nordligste lokaliteten.

Frisk rips- og urtesaft
Blad av spansk kjørvel
Blad av sitronmelisse
Kaldt vann
Ripssaft

En bolle fylles halvfull med like deler
blad av spansk kjørvel og
sitronmelisse. Hell over kaldt vann. Sett
bollen i kjøleskap i minst fem
timer, og kryst bladene lett et par
ganger i løpet av denne tiden. Sil fra
bladene og hell vannet på flasker. Spe
ripssaften med kryddervannet rett før
servering.

Tips: Mengden av urter i vannet kan
varieres etter egen smak – saften
smaker for eksempel også fortreffelig
bare med spansk kjørvel i vannet.

Sevje som saft og
sirup
Både naturmessig og i folketradisjonen
står bjørka i en særstilling. Verdens
største sammenhengende bjørkeskoger
strekker seg fra Nord-Norge og over
grensa mot øst. Stor variasjon i
landskap, geologi og lokalklima gjør at
de nordlige bjørkeskogene innenfor
Norges grenser har svært mange og
varierte plante- og dyresamfunn, som vi
har et ansvar for å ta vare på.
Tradisjonelt har bjørka vært brukt til
flere forskjellige formål enn noe annet
treslag her til lands, og er knyttet både
til natur- og nasjonalfølelse. Når temaet
er mat, må bjørkesevja trekkes fram.
Den var tidligere et kjærkomment

T. v.: Spansk kjørvel vokser ikke vilt i
Nord-Norge, men forviller seg lett
dersom den får mulighet til det.

T. h.: Bjørkesaft tappes på
norgesglass en tidlig vårdag.
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nytelsesmiddel særlig for barn, men
også for voksne. Intervjuer fra Nord-
Norge forteller om dette: «Som unge
drakk vi litt bjørkesaft, bare for moro
skyld». «Ungene kunne ta av barken på
bjørk og rogn om våren og slikke safta».
«Broren min samla bjørkesaft i flasker.
De slikka stammen når de hadde løypa
barken.» En som var barn rett før
krigen, fikk beskjed av mora om å gå ut
i skogen om våren, ta øksa med, og
hogge groper i bjørketrærne. Der samla
det seg bjørkesaft, og den drakk de
gjennom strå. De hadde flere groper, og
de syntes safta var veldig god.
Oppskriften på hvordan man kan samle
bjørkesaft er hermed gitt.

I den siste tiden har imidlertid både saft
og sirup av bjørk tatt seg opp som
handelsvare, i takt med at mange små-
produsenter lager produkter med lokal
forankring, ofte med moderne tilsnitt.
Nå er heller ikke bjørkesirup noen ny
oppfinnelse; den ble ansett som søt og
god, men var tidligere brukt primært
som medisin mot forkjølelse og hoste. I
våre dager setter vi pris på at sirupen er
søt uten å være tilsatt sukker. Tålmodig
må man imidlertid være. Med 10 liter
bjørkesaft som utgangspunkt, skal
mengden dampes ned til 3–5 dl sirup!

Vi har ikke omtalt safting av bær fordi
denne kunnskapen er godt kjent blant
folk, men vil til sist gi en oppskrift på
kreklingsaft, kanskje bedre kjent som
krøkebærsaft. Fjellkrekling (Empetrum
nigrum ssp. hermaphroditum) finnes i
store mengder i Nord-Norge og er lett å
plukke, spesielt med bærplukker. Som
dette utsagnet fra Dividalen viser, har

krøkebærsafta solide røtter i nordnorsk
tradisjon: «Krøkebærsaft brukte de mye
og den var god». Også i dag er
krøkebærsafta en populær drikk som
lever i beste velgående, og den får
dermed sette punktum for de
sommerlige drikkene.

Krøkebærsaft
2 kg bær
1 l vann
20 g sitronsyre
750 g sukker pr liter saft

Knus bæra, tilsett kaldt vann og
sitronsyre. Dekk til med håndkle og la
det stå kjølig i 2–3 dager. Siles gjennom
klede og måles opp. Tilsett sukker og
rør til det er oppløst. Fylles på flasker og
korkes.

Vi takker Brynhild Mørkved for gode
innspill.
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Kvann – vår eldste grønnsak?
Torbjørn Alm

Kvann er en av de få viltvoksende «grønnsakene»
som virkelig har vært flittig brukt i Norge. Den har lange tradisjoner både

som mat- og medisinplante. Oftest har folk samlet ville planter, men kvannen ble dyrket
i egne «kvanngårder» eller kvannhager allerede i vikingtiden.

Kvannen inntar en særstilling blant
de ville matplantene i Norge. Den er

den eneste ville nytteplanten med
opphav i Norge som er fraktet ut av
landet for dyrking lenger sør og vest i
Europa. Arten finnes ikke i Danmark, og
i Sverige og Nord-Finland er det nesten
bare samene som har gjort bruk av den.
Av den grunn stammer det meste av den
tradisjonen som finnes om bruk av
denne arten i Europa, i utgangspunktet
fra Norge.

Navnet kvann er da også av norsk og
norrønt opphav. De norrøne formene er
hvann og hvonn, som i tidens løp er blitt
til kvann, kvanne og lignende former.
Navnet (og bruken av planten) har fulgt
med norrøne bosettere til Færøyene,
Island og Grønland. Svensk og dansk
har ikke noe folkelig navn på arten i det
hele.

Det folkelige navneverket er imidlertid
mer komplisert enn som så. Særlig i
Nord-Norge går arten gjerne under
navnet sløke (i mange varianter: sløk,
sløyke, sløkje eller lignende), som folk
gjerne påstår er noe annet enn kvann.

Det er det for så vidt også, selv om det er
den samme plantearten. Kvannen er to-
eller flerårig. Det første (eller de første)
årene av sitt liv setter den bare blad-
skudd. Når den har samlet tilstrekkelig
næring i rotsystemet – og det kan ta år –
skyter den opp en stor og tykk stengel,
blomstrer og dør. Noen steder bruker
man navnet kvann om det livsstadiet
som bare har blad, og sløke om den
blomstrende planten, men andre påstår
det er omvendt. Andre hevder at det ene
er hannplanten, og det andre hunn-
planten, men det stemmer heller ikke.
Når kvannen først blomstrer, er den
alltid tvekjønnet.

Både kvann- og sløke-navnet
forekommer i en rekke stedsnavn, som
Kvanndal, Kvanto,Sløkfjellet og så
videre, men det er utvilsomt flest med
kvann som forledd.

Den samme, litt forvirrende navn-
settingen forekommer også på samisk.
Det vanligste navnet på kvann er boska,
men arten har også andre samiske navn,
som fátnu, boranrássi («spiseplante»),
olbmoboranrássi og flere andre. Noen

kaller den ganske enkelt for rássi,
«plante», og da helst i betydning
«Planten med stor P». De eneste finske
navnene som er notert i Norge, er putki,
«rør» – som sikter til den hule stengelen,
og karhunputki, «bjørnerør».

Vår eldste grønnsak?
Som andre grønne planter, brytes
kvannen lett ned når den dør. Av den
grunn er det lite sannsynlig å finne
gamle rester av dem, for eksempel ved
arkeologiske utgravninger. For mange
planters vedkommende er det derfor
vanskelig å si noe sikkert om hvor
gammel bruken er. For kvannens del
kan vi imidlertid støtte oss til flere
norrøne kilder. Navnet er kjent fra
sagaer og andre skrifter, og vi får også
noen små glimt av bruken. I Olav
Tryggvasons saga nevnes det at kongen
en forsommerdag kjøpte friske kvann-
stilker på torget i Nidaros. Stilkene var
ment som en gave til dronningen. Hun
satte imidlertid ikke pris på gaven, og
ville heller at kongen skulle gi seg ut på
vikingferd for å skaffe gods og gull.

?
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Kvannen er også nevnt i Frostatings-
loven. En egen paragraf angir straffene
for å forsyne seg i annen manns kvann-
eller løkhage. Det kunne kanskje
trenges; ordet hvannastulðr, «kvann-
tyveri», er kjent fra den norrøne
litteraturen. Lovbestemmelsen levner
ingen tvil om at kvannen også ble
dyrket. På Voss i Hordaland har slike
kvannhager overlevd helt frem til vår
tid. Plantene som dyrkes her, er en egen
kulturform av kvann, der bladstilkene er
nesten uten indre hulrom. Smaken skal
være mildere enn hos vanlig fjellkvann.
Dyrking av kvann er også kjent fra
Færøyene og andre norrøne
bosetningsområder. Dermed hører
kvannen utvilsomt til de eldste grønn-
sakene hos oss – og kanskje er det den
aller eldste.

Det er sannsynlig at kvannen også har
en lang historie som fruktbarhets-
symbol. Fra moderne tid kjenner vi til at
brudepar på Voss i Hordaland red i
prosesjon med hver sin kvannstilk i
hånden. Et symbol som kan tolkes som
unge kvannstilker forekommer også på
små plater av gullblikk («gullgubber»)
som viser den norrøne fruktbarhets-
guden Frøy og kjempekvinnen Gerd.
Mellom seg holder de noe som har vært
oppfattet som en kvist, men som like
gjerne kan tolkes som skudd av kvann –
slik Anne Stokke har foreslått.

Innsamling
Mange steder i landet, og særlig i nord,
er det knapt nødvendig å dyrke kvann.
Arten forekommer rikelig i og nær

fjellene, kanskje særlig langs bekkedrag.
I tillegg står den ofte på frodige enger i
sjøkanten, men kvannen som vokser her,
er sjelden særlig velsmakende. De beste
matplantene finner man utvilsomt litt
opp i lier og fjell.

I eldre tid var det vanlig at folk dro av
gårde på egne økter for å samle frisk
kvann på våren eller forsommeren, alene
eller flere sammen. De kom gjerne hjem
med en passelig bør, som utvilsomt var
en velkommen avveksling i kosten etter
en lang vinter med lite eller intet grønt.
I tillegg bød kvannen på et (riktignok
beskjedent) tilskudd av C-vitamin, og

det kunne trenges – mangelsykdommen
skjørbuk var vanlig i Norge.

På sine steder var slike innsamlings-
turer også en sosial begivenhet. Regine
Normann har i sine bøker mange glimt
fra nordnorsk folkeliv og folketro.
I «Nordlandsnatt» er en innsamlingstur
etter kvann brukt som rammefortelling.
Den gir samtidig en livfull skildring av
en slik utferd. Vi tar med noen utdrag av
hennes beretning, «På sløiketur»:

«Nogen kirkealmue var det ikke de få
som slo sig sammen om å ta på sløiketur
til Skarvasstiden. Det var han Mekkel
Aronsa sjøl og konen hans ho Mekkel
Johanna og søsteren hans, ho Kari
Aronste.»

«Fra pollen var veien kort, men svært
bratt, op til skavlen hvor sløiken stod
fager, lysegrønn og lokket. Det vokste
kvanne lenger nede i legden, så han
gammel Rubert slapp å gjøre turen til
unyttes.»

«Både sløike og kvanne vokste frodig i
sildret fra skavlen. De var sprø å tygge
på og fin i smaken, og karene forsynte
sig rikelig før de tok på å sanke i
børene.»

I likhet med mange andre matplanter,
bør kvannen samles på våren eller
forsommeren. Plantene blir mer beiske
utover sommeren, etter hvert som de får
råd til å bruke næring til å bygge opp

Et typisk voksested for kvann – på
frodig, litt fuktig eng langs en elvedal
i Båtsfjord.
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grønnsak sammen med fisk, men er også
blitt brukt til å lage egne matretter. Flere
steder har man fylt store kvannstengler
med seilever, og kokt dem. Andre
foretrakk stenglene rå, men syntes det
ga en ekstra god smak om man først
dyppet dem i tran. En tilreisende
fjellvandrer beskriver sin ankomst til en
av fjordbygdene i Loppa i 1904 som
følger:

«Jeg havde hængende nogle bregner og
en pragtfuld kvanne (angelica) paa min
rypesæk og syntes derfor, det var bedst
at udgive sig for botaniker. «Du samle
plante for appetek?» spurgte han. «Ja»,
sagde jeg. Saa forærede jeg dem
kvannen. De skrællede den og dyppede
den i ferskt leverfedt, hvilket lod til at
være en delikatesse. Jeg smagte paa det,
men kunde dog ikke være ganske enig.»

Smaken kan kanskje diskuteres, men det
har utvilsomt vært en kombinasjon som
var rik på næring – og et godt tilskudd
av både A-, C- og D-vitamin.

Kvann til andre
formål

I likhet med mange andre matplanter,
har kvannen også gjort nytte til andre
formål. Mange steder har man gravd
opp røttene og tørket dem. I malt
tilstand er de blitt røkt som en form for
tobakk, eller blandet med vanlig tobakk
for å drøye den. Også dette bruks-
området er nevnt i Regine Normanns
beretning «På sløiketur». Når gamle
Ruben ville være med, skyldtes det mest
at han trengte kvannerot til å drøye
tobakken:

«Desforuden var det han gammel Rubert
Rubertsa på Storset, som kom ens ærend
til Sørviken og bad om å få slå følge til
tinden. Han var høit tilårs og hadde
smått om penger, og brukte drøie
skråtobakken med tørket kvannerot hele
den lange, uslitelige vinteren da det ikke
fantes et mannfolk han kunde be om en
skrå.»

Kvannen har også en lang og rik
tradisjon som medisinplante. Det var
kanskje først og fremst dens ry som et
botemiddel mot pest som gjorde at den
ble ført sørover i Europa og dyrket der.
Hos oss har den vært regnet som

forsvarsstoffer mot beite. Da kan
kvannen bli litt i rammeste laget.

Tilberedning
I norsk tradisjon er kvannen i all hoved-
sak blitt spist rå. Både blad og stengler
kan spises, men det var helst stenglene
man samlet. Det ytterste laget ble
skrellet av, og den lyse margen innenfor
spist. Smaken er frisk, og den setter fart
i spyttproduksjonen – og virker dermed
appetittvekkende. Blad og stengler kan
også brukes i salat, eller som grønnsak
til andre matretter. Noen steder på
kysten, for eksempel på Arnøya, er
kvann også blitt brukt i fiskemølje.

Samisk tradisjon rommer flere
spesialiteter når det gjelder bruk av
kvann. Den har vært en populær

Rikt blomstrende kvann ved
Kvithellarvannene i Hasvik.
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Kvann/sløke:
Når folk ser i floraene, blir de ofte
forvirret av at kvann (Angelica
archangelica) og sløke (A. sylvestris) er to
ulike arter. På folkemunne brukes begge
navnene om kvann i ulike livsstadier,
mens sløke gjerne har andre navn. De to
artene er ellers lette å se forskjell på. Hos
kvannen er blomsterskjermen kulerund,
og gulgrønn på farge. Floraens sløke er
oftest en mye spinklere plante.
Blomsterskjermen er halvkuleformet, og
blomstene hvite til svakt rosa på farge.
Er du fortsatt i tvil, kan du se på
bladstilken. Hos kvannen er den rund,
mens bladstilken hos sløke har en
tydelig, dyp renne på oversiden.

medisin mot litt av hvert. Oftest er det
oppgravde røtter som er blitt brukt. Om
man tygde på en slik rot, skulle det
verne mot smittsomme sykdommer.

Mange steder har folk også samlet inn
friske skudd til tørking, og hatt kvann
hengende på låven i tilfelle det skulle
oppstå sykdom hos husdyrene. På
Kvaløya i Tromsø brukte man kvann til
kyr, om etterbyrden ikke kom. Slik bruk
er kjent mange steder i Nord-Norge.
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Lav som mat – festmåltid for
viderekomne?

Ellen Elverland, Hans Kristian Elverland Henriksen og Jarle W. Bjerke

I det nordnorske kjøkkenet har flere arter av lav
vært brukt som mat for mennesker. Som oftest ble lav brukt i nødstider

for å drøye kosten, men i nyere tid har den også funnet nytte i militære kretser.
Ordtaket «alt som fylle, det før» har vel sjelden kommet så mye til sin rett som

når det gjelder akkurat lav.

oppmerksomme på islandslavens
fortreffelighet som næringsemne, og
allerede fra 1200-tallet finnes det
islandske skrifter som regulerer
sankingen av islandslav. Den ble side-
stilt med bær, og det var ikke lov å høste
laven på andres eiendom uten tillatelse.

I nyere tid er det i Japan og enkelte deler
av Kina det har vært størst tradisjon for
lavspising til hverdags. Her er navle-
laven Umbilicaria esculenta en
delikatesse. Den blir spist tørket som
snacks eller brukt i supper og salater. På
japansk heter den iwatake, som betyr
steinvoksende sopp. I Norge finnes ikke
denne arten, men vi har mange andre
arter i navlelavslekten, og noen av disse
har også blitt spist av mennesker.

Bruk av arter i skjegglavslektene
(Alectoria og Bryoria) som menneske-
føde er antagelig en nokså ny
oppfinnelse, i alle fall nevner ikke boka
«Planter og tradisjon» av Ove Arbo

Høeg fra 1974 noe om bruk av skjegglav
til annet enn husdyrføde. Nyere
litteratur omtaler imidlertid skjegglaven
og dens gode egenskaper som krisemat,
og til og med Det norske luftfartstilsynet
anbefaler i sin brosjyre «Å overleve i
nød» skjegglav og islandslav som
aktuelle matkilder dersom uhellet skulle
være ute.

De fleste lavarter bør kokes i lut for å
fjerne bitre og skadelige lavsyrer, noe
folk kjente til også i gammel tid. Laven
ble derfor ofte behandlet i kaustisk soda
eller lut laget av bjørkeaske, før den ble
brukt. Lutet lav ble kokt og tørket,
smuldret til mel, og brukt for å drøye
melet i brød og flatbrød. Den ble spist
sammen med mel og melk som en grøt,
eller brukt som jevning i supper og
sauser.

Bruk av lav til mat –
før og nå
Lav er krisekost. Selv om flere millioner
reinsdyr og kanskje like mange japanere
vil være uenige i denne uttalelsen, har
laven i det norske kostholdet tradisjonelt
vært brukt til krisemat. Den er naturens
stridsrasjon, men unntak finnes.
I enkelte deler av landet har lav i melke-
retten dravle vært en delikatesse og
festmat.

Tradisjonelt var det islandslav (Cetraria
islandica) som ble mest brukt som
næringsemne både for folk og fe. Den
ble regnet som mer næringsrik enn
barkebrødet, og faktisk gjorde tilsetning
av lav det litt «vanskelige» barkebrødet
mer smakelig. Tilsetningen forbedret
også bakeevnen til brødet – det ble
lettere å kjevle ut. Mot slutten av 1700-
tallet foregikk det de reneste
«vekkelsesbevegelser» for å gjøre folk
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Lav i praksis
Som sagt er konsumet av lav i våre
dager stort sett begrenset til
overlevelsessituasjoner og forsøk. Men
nettopp i en krisesituasjon kan kunn-
skap om spiselige vekster i naturen være
avgjørende. De fleste av oss er i liten
grad vant til å leve uten tilgang på mat
over lengre tid, og sult kan føre til
irrasjonelle beslutninger. Klarer man
derimot å fylle magen med noe som gir
en følelse av metthet, kan man lettere
konsentrere seg om å ta riktige
beslutninger.

Den største utfordringen når man skal
innta lav i større mengder, er smaken.
Både skjegglav og islandslav er bitre på
smak, mens navlelav kan spises uten
forutgående tilberedning. Likevel med-
virker gjerne konsistensen til at man
velger å gi navlelaven et oppkok før
man spiser den.

Mens luting er den vanligste måten å
tilberede lav på, er bruk av kokegrop en
enklere og mindre ressurskrevende
metode. Legg laven i et 10 cm tykt lag
med torvmose, eventuelt annet fuktig
plantemateriale. Du kan også bruke
aluminiumsfolie, men pass da på å fukte
laven skikkelig først. Legg så pakken
med lav i gropa og dekk til. I kokegrop
tilberedes laven i minimum to timer.

Det er også mulig å koke ut mye av den
bitre smaken uten bruk av lut. Man
bruker da rikelige mengder vann, som

om man koker spagetti, og gir laven et
oppkok. Deretter helles alt vannet av, og
erstattes med nytt friskt vann.
Prosessen gjentas én gang før man med
nytt vann setter det hele til koking i
minimum to timer. For denne metoden
gjelder det samme som for kokegrop – jo
lengre koketid, jo mindre bittersmak.

I tillegg blir konsistensen mykere, og
laven mer lettspist. Den største ulempen
med denne metoden er at mye av
næringen forsvinner med vannet som
helles av.

Tilberedt lav er ikke spesielt spennende
på smak, og man kan med fordel bruke

Islandslav omkranset av grå reinlav
(Cladonia rangiferina).
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en smakstilsetting. Urter, bær, røtter,
nøtter og frø egner seg godt. Særlig
syreblader, tyttebær, krekling og røtter
fra løvetann eller geitrams kan
anbefales. På våren og forsommeren er
friske skudd av furu eller barnåler fra
gran godt egnet. Smakstilsettingen bør
finhakkes eller knuses før den tilsettes,
slik at den avgir mest mulig smak.

En annen favorittilsetting er maurpiss.
En liten håndfull maur samles i et krus
med vann. Når maurene havner i vannet
blir de stresset og avgir syre, også kalt
maurpiss. Vannet siles så for maur, og
man sitter igjen med en syrlig væske
som helles oppi gryta med kokende lav.
For den som ønsker en mer «urban»
tilnærming, anbefales å prøve eple- eller
sitronsyre. Ved å tilsette litt buljong i en
skål med islandslav, kan man med litt
fantasi få følelsen av å spise nudler.

Det å spise lav er i første rekke en
mental utfordring. Selv om de fleste nok

Nederst: Et arrangert bilde av tre
arter i brunskjeggslekta. Legg merke
til fargevariasjonene. En sikker
bestemmelse av artene gjøres best ved
å undersøke dem for deres innhold av
lavsyrer. En foreløpig bestemmelse
viste at de tre artene trolig er: fra
venstre, bleikskjegg (Bryoria
capillaris), vrangskjegg (B. implexa)
og mørkskjegg (B. fuscescens).

Øverst: Navlelaven vardelav
(Umbilicaria arctica) er brun på
oversiden og grålig under. En rynkete
navle (på undersiden) kan skimtes
omtrent på midten.
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vil foretrekke grillpølser, er det morsomt
å ha prøvd å spise noe de fleste i våre
dager bare har tråkket på! Lav vokser
imidlertid veldig sakte, så plukk ikke
mer enn det som trengs til et måltid,
ellers kan det gå opptil 30 år før neste
lavmåltid kan nytes.

Lav á la furu
Du trenger:
- En håndfull ferdig lutet/kokt lav
- En kjele
- En liter vann
- En håndfull friske skudd av furu
- Evt. sitronsyre
Kok opp vannet og tilsett finhakkede
furuskudd. La det fosskoke i ti minutter.
Tilsett lav og eventuelt litt sitronsyre, og
la det hele koke i ytterligere fem
minutter. Sil av vannet. Både lav og
furuskudd spises. Mengden er passelig
til ett måltid for én person. Dette er en
basisoppskrift, og hvilken som helst
smakstilsetting kan benyttes.

Skjegglavsuppe
To håndfuller ferdig lutet eller kokt
skjegglav tørkes i en stor gryte, på en
jernplate, eller på en stein på svak
varme fra bål eller ovn. Når laven er
tørr, knuses den og has i en kasserolle.
Tilsett 3-4 dl vann og kok opp. Suppa
drikkes varm. Dette er en enkel måte å
få i seg næring på. Når laven er knust og
deretter gis et oppkok, er den ikke lenger
en fast masse, og dermed enklere å få i
seg også uten smakstilsetting.

Lavknask
Tørk ferdig tilberedt navle- eller
islandslav som forklart under
skjegglavsuppe, og knus det til

Lavens næringsverdi
Det er karbohydratet lichenin,
lavstivelse (lichen = lav på engelsk og
gresk), og andre beslektede stoffer som
er den viktigste næringskomponenten i
lav. Ved nedbryting av lichenin i tarmen
dannes det druesukker. Menneske-
kroppen er imidlertid ikke i stand til å
foreta en fullstendig nedbrytning av
licheninet, så noe går til spille. I tillegg
inneholder lavene en del fiber, og enkelte
arter inneholder mye råprotein, men
dette proteinet er også vanskelig
tilgjengelig for menneskekroppen.

Islandslaven inneholder rundt 80 %
lichenin. Siden noe lichenin passerer rett
gjennom tarmen vil 1 kg tørket lav gi
omtrent 2000 kcal. Det er litt mer næring
i skjegglav, og 1 kg av denne gir 2200
kcal, mens 1 kg navlelav gir ca. 2000
kcal. For å gi et bilde på hvilke mengder
av lav man må sette til livs for å dekke
det daglige kaloribehovet, kan du ta med
deg en tiliters bøtte og fylle denne med
tørr lav. Dette utgjør ca 0,5 kg som igjen
gir omtrent 1000–1100 kcal, altså ca.
halvparten av energibehovet til en
voksen mann. Til sammenligning
inneholder en pakke grillpølser rundt
1400 kcal.

Lavsyrer
Mange lav produserer kompliserte
organiske stoffer som populært kalles
lavsyrer, selv om ikke alle disse stoffene
er syrer i kjemisk forstand. Mange av
lavsyrene er pigmenterte, noe som igjen
gir mange lav karakteristiske oransje,

gule og røde farger. Lavsyrene har ulike
økologiske funksjoner. En av de
viktigste rollene er som beiteforsvar,
spesielt mot insekter og andre små dyr.
Slike antibeitestoffer er ofte beske og
giftige.

Lav er for folk flest kjent som vintermat
for rein. Reinen beiter på lav som
inneholder en rekke ulike lavsyrer, men i
vomma til reinen uskadeliggjøres disse
syrene. Andre pattedyr kan imidlertid ta
skade, og i verste fall dø, hvis de får i
seg for mye lavsyre.

En av de mest beryktede lavsyrene er i
så måte vulpinsyre, som er viktigste
lavsyre i ulvelav Letharia vulpina.
I tidligere tider blandet folk ulvelav med
kjøtt eller fett og la det ut som åte for å
ta livet av ulv.

Mennesker bør heller ikke spise lav uten
å kjenne til spiseligheten av de enkelte
lavartene de finner. De lavartene som er
mest brukt til menneskeføde, inneholder
naturlig nok ikke de giftigste lavsyrene,
men islandslav, lys navlelav, vardelav,
mørkskjegg, samt de fleste andre artene
fra de samme slektene, inneholder alle
en viss mengde av beske lavsyrer. Ved
luting, og delvis også ved koking, brytes
disse lavsyrene ned, og lavene er dermed
ikke lenger giftige for mennesker og
smaker heller ikke bittert.
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passende størrelse. Ha laven i en bolle.
Tilsett blåbær, bringebær, krekling, og
bland det hele. Bærene setter smak på
den tørre, knuste laven og gjør den enkel
å få i seg.

Aktuelle arter
Islandslav (Cetraria islandica) og smal
islandslav (C. ericetorum) er vanlige i
hele landet. De kan bli opptil 10 cm
lange og vokser blant mose på bakken i
tuer eller matter. De er buskformede
med flate greiner, og kanten på greinene
kan ofte være noe innrulla. Fargen er
grågrønn, gråbrun eller mørk brun, og
som regel er den litt rød nede ved basis.

Navlelav er den norske betegnelsen på
alle artene i navlelavslekta (Umbilicaria).
I Norge inneholder den 21 arter, hvorav
ca. 15 av disse finnes i Nord-Norge.
I litteratur om lav som mat har det ikke
vært skilt mellom de forskjellige artene,
alle omtales bare som navlelav og blir
betraktet som spiselige. Alle artene i
navlelavslekta vokser på stein. De
kjennetegnes ved at de er blad- eller
skjoldformede, og er festet til underlaget
i ett sentralt punkt (navlen). Lavens
overside er gjerne grå, brun eller svart,
og mange arter har et lysere belegg mot
midten. I Nord-Norge er vardelav
(Umbilicaria arctica) og lys navlelav (U.
vellea) blant de største artene, med
diameter på opptil 30 cm, og som derfor
vil gi best utbytte.

Betegnelsen skjegglav er på folke-
munne samlenavnet på alle artene i
slektene skjegglav (Alectoria) og

brunskjegg (Bryoria). I Norge finnes 17
arter, hvorav ca. 10 er vanlige i Nord-
Norge. Det er de store skjegglavene som
vokser på trær som har vært mest
vanlige å bruke til mat. Det er artene
mørkskjegg (B. fuscescens) og furulav
(B. fremontii) som er vanligst
forekommende i Nord-Norge. På grunn
av sin størrelse er de også de mest
hensiktsmessige å putte i gryta. Det
finnes også lyse, skjeggformede laver i
slekten strylav (Usnea), men disse er
ikke anbefalt til mat da de gir symptom-
er som minner om matforgiftning.
Regelen er derfor: jo mørkere, jo bedre.
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På tur etter mat
Vibekke Vange

Så fort det begynner å grønnes i skog og mark
kan jakten på den viltvoksende maten starte. Oppfordringen om at

«Spede spira lyt få stå» gjelder ikke for den som vil ha friske og saftige ingredienser
med seg hjem for å komponere en velsmakende rett.

Idenne artikkelen tar vi en vårtur ogser hva vi finner av spiselige vekster i
Tromsøs nærområde. Det samme plante-
utvalget er å finne over hele Nord-Norge,
og i stor grad i hele landet. Men før
turen starter, gir jeg noen tips for
planlegging og forberedelser som gjelder
for alle innsankingsturer uansett årstid
og landsdel.

Når og hvor skal vi
samle?

Vi kan sanke ville matplanter gjennom
hele vekstsesongen. Dette sier seg selv,
siden vi i maten bruker både grønne
plantedeler, blomster og frukter. Er det
de grønne delene av planten man er på
jakt etter, er høysesongen for inn-
samling på våren og forsommeren. De
unge plantedelene er mildere i smaken
og sprøere i konsistensen enn de
utvokste. Ingen regel er imidlertid uten
unntak, og planter i fjæra, krydder-
planter, samt en del planter som får nye
blader gjennom sesongen, kan høstes
hele sommeren.

Plukk plantene i god avstand fra
trafikkert vei. Man bør skylle plantene
før de brukes – tørk dem deretter lett
slik at det ikke kommer mye overflødig
vann med i matretten.

Hva skal vi samle?
Før vi begynner å plukke planter til mat,
må vi ha kjennskap til hvilke planter
som er spiselige. Det er viktig å lære seg
gode kjennetegn på disse plantene, samt
å ha en viss oversikt over om det finnes
arter man kan forveksle dem med. De
fleste plantearter i Norge er ufarlige,
men en del planter er giftige, og noen få
av disse er dødelige. I floraer er plantene
beskrevet, og her vil man finne gode
skillekarakterer mellom dem, slik at
man blir trygg på at artene ikke
forveksles.

Når vi er fortrolige med hva som er
spiselig, er det bare å sette i gang og
plukke av livets lyst. Noen planter er
milde og kan brukes i salat eller spises
som kokte grønnsaker. Av dem må det
ofte ganske store mengder til for at det

skal bli substans og smak på matretten.
Andre planter er bitre eller sterkt
aromatiske, og av dem trengs kun en
liten mengde for å gi en smaks-piff til
retten. Det kan være greit å ha lest noen
oppskrifter på forhånd, så man har en
pekepinn på om det er mye eller lite som
trengs av de aktuelle plantene.

I en nybegynnerfase, med utprøving av
viltvoksende urter til mat, kan det være
greit å følge mengdeangivelsene i opp-
skrifter, for å bli fortrolig med smakene.
Deretter er det bare å slå seg løs med
eksperimentering etter eget forgodt-
befinnende.

Utstyr
Det er praktisk å ha både poser og
bokser til å samle plantene i. De fleste
planter kan puttes i poser, men det kan
være greit med bokser til plantedeler
man vil beholde formen på, for eksempel
blomster som skal brukes til pynt. Hold
ulike arter adskilt i hver sine poser.
Dette gjør det enkelt å sjekke at ikke
uvedkomne blader er kommet med ved
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innsamling, en sjekk som skal gjøres før
man bruker bladene i mat. Ellers er det
kjekt å ha med hansker og kniv på turen
– hansker til nesleplukking, kniven
blant annet for å skjære med seg den
øverste rotdelen på karven når man
høster karvekål.

Det er smart å skrive en huskeliste over
det man ønsker å ha med seg hjem fra
turen, basert på noen aktuelle
oppskrifter.

Og så drar vi…
Turen jeg her skal fortelle om gikk en
fin dag tidlig i juni, mens enger og
skogbunn var lysegrønne, og før trærne
hadde foldet bladene sine helt ut. Med
oss hadde vi en liste med rundt 15
forskjellige arter som vi ønsket å finne.
Vi hadde planer for to forretter, en salat,
en varmrett og en dessert. Turen gikk til
områder med variert vegetasjon, det vil
si som inneholdt litt forskjellige natur-
typer. I gammelt kulturlandskap, som
beitemark og tidligere slåttemark, og i
lysåpen bjørkeskog vokser det mange
arter, og en god del av disse er spiselige.

Med et sveip ned i fjæra i tillegg, får
man lett plusset på noen smaker.

Busker og trær
Fire av plantene vi plukket blader av til
salaten, er vedaktige. Bjørk (Betula
pubescens) og rogn (Sorbus aucuparia)
har blader som kan brukes når de er helt
unge og har en lys brungulgrønn farge.
Når bladene er utvokst og har antatt en
rent grønn farge, er smaken blitt såpass
bitter at bladene har mistet sjarmen som
mat. Fra busker plukket vi blader av
blåbær (Vaccinium myrtillus) og rips
(Ribes sp). Både villrips (R. spicatum) og
gjenstående hagerips (R. rubrum) finnes
ofte i gammelt kulturlandskap. Bladene
fra bjørk, rogn og blåbær er litt stive.
Det går likevel an å bruke dem i salat –
de skal uansett ikke brukes i store
mengder fordi smaken da blir for
dominerende. De samme bladene, og i
tillegg blad av tyttebær (Vaccinium vitis-
idaea), kan også trekkes som «te».

Urter
Av urteaktige planter er det mange
vanlige blomsterplanter som kan spises.
Disse har ofte mykere blader enn
vedaktige planter, og smaken er gjerne
såpass mild at de kan utgjøre hoved-
delen, eller i hvert fall et stort volum, i
en rett. Regelen med å bruke unge
blader som ikke er helt ferdig utvokst

Her er «fangsten» fra turen. De ulike
plantene er holdt atskilt i hver sine
bokser og poser.
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gjelder også for urtene. Bladfargen er
derimot ikke noen generell rettesnor –
den varierer noe fra art til art, og
bladene hos mange urter er rent grønne
helt fra de dukker opp av bakken.

På gammel, tidligere natureng fant vi
store bestand av engsyre (Rumex
acetosa) og geitrams (Chamerion
angustifolium). Engsyre har frisk smak,
og kan tjene både som «rabarabra», som
grønnsak i kokte retter og som salat-
plante. Geitrams er ganske anonym i
smaken, og egner seg derfor godt som
«salat-blad», det vil si som fyllmasse i
en salat sammen med andre
ingredienser. En særegen bruk av
geitrams er å dampe helt unge skudd og
servere dem på samme måte som man
gjør med asparges.

På tidligere kulturmark der det har vært
tilført godt med nitrogen i jorda, kan det
vokse store mengder karve (Carum
carvi) og stornesle (Urtica dioica), kjent
som brennhetta eller brennesle. Neslen er

vanlig bak fjøset og ved husruiner.
Karven er ikke fullt så vanlig, men står
gjerne i nærheten av gårdstun eller på
engsletter nær sjøen, der sjøsprøyt
tilfører litt ekstra næring til jorda. Disse
to artene er blant favorittene blant de
ville matplantene – de er såpass milde,
men også så velsmakende, at de kan
være hovedingrediens i diverse mat-
retter (les mer om karve og nesle i
artikkelen om suppeplanter).

På den samme kulturmarka plukket vi
også to planter som er forhatt av mange
hageeiere: skvallerkål (Aegopodium
podagraria) og løvetann (Taraxacum
sp.). Skvallerkålen smaker litt som mild
sellerirot, og her kan nytte og glede
forhåpentligvis gå hånd i hånd når man
luker i hagen. Det trengs en god del for å
få nok til grønnsaksretten det er opp-
skrift på senere i denne artikkelen.
Løvetannblader har en beskere smak,
men når nerven tas ut, kan også en
anselig mengde av disse gå med til
retten Pissenlit au lard, som det også gis
oppskrift på side 46. Jeg har hørt
følgende slagord lansert for hageeiere
som ikke vil se seg slått av ugresset: «If
you can´t beat them, eat them!».

I Nord-Norge har vi den luksusen at vill
gressløk (sibirgressløk Allium
schoenoprasum ssp. sibiricum) vokser i
store mengder på fuktige enger ved
sjøen og langs bekker og andre

T. v.: Blader av rogn (Sorbus
aucuparia) alene er ingen stor
smaksopplevelse. Men i en salat kan
man godt ha en del blader med skarp
eller litt besk smak – smaken jevner
seg ut i blandingen.

T. h.: Skvallerkål (Aegopodium
podagraria) på vei fra enga til
matbordet.
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fuktdrag. Det er en fryd å snuble over
slike enger, og det går raskt å fylle opp
flere plastposer. En rot kan også plantes
i byhagen eller på verandaen og gi
tilgang til friskklippet gressløk gjennom
hele sesongen.

På vår vei fant vi også ryllik (Achillea
millefolium), en annen plante som i likhet
med gressløk er såpass smakssterk at
den primært nyttes som krydder.

Den vakreste
munnfull

Noe av det morsomste å kunne servere i
mat, er blomster. Det lager nydelig pynt,
og er et moment som overrasker og
gleder både store og små. Noe av det
mest «eksklusive» av farger i mat, er
blått. Bortsett fra noen få bær og frukt,
er det knapt noe spiselig i naturen som
har denne fargen. Desto artigere er det
da at vi i norsk natur har mange arter av
fioler, som med sine vakre, blå blomster

gir et dekorativt tilskudd til en rett.
Tidlig i sesongen var en myrfiol kommet
i blomst. Det vokser to svært like arter
av myrfiol i Norge, der stor myrfiol
(Viola epipsila) har blad som er hårete på
undersiden, mens arten som bare heter
myrfiol (V. palustris) har glatt blad-
underside. Ut over sommeren blomstrer
flere andre, blå fiolarter over hele landet.
Blant viltvoksende fioler hører også
stemorsblomst (V. tricolor), og som det
latinske navnet tilsier, gir disse
blomstene pynt i tre farger; blått, gult og
hvitt. I fjellskog og på fjellet, og i Nord-
Norge helt ned til kysten, skinner det
knallgult av fjellfiol (Viola biflora) om
våren på områder med baserikt jords-
monn. Disse blomstene gjør seg også
lekkert som dekorasjon. Både i isbiter,
blandet i salat, eller strødd på kaker eller
frukt, fremtrer fiolene som kunstferdige
dekorasjoner.

Som sagt tok vi på turen også en sving
nedom fjæra. Her plukket vi skjørbuks-
urt (Cochlearia officinalis), som er
presentert i artikkelen om matplanter i
fjæra. Denne sprø og friske planten med
en særegen reddiksmak kan gi et
vakkert og innbydende blomsterdryss
oppå en daff, grå leverposteiskive.

Tilbake på kjøkkenet
Vel hjemme var det å gå i gang og
forberede maten. De to forrettene var
enkle å lage, med få ingredienser.
Hakket skjørbuksurt ble blandet med
majones, litt salt og pepper, og servert
på ristet brød toppet med revet reddik.
Dette var friskt, lett og godt. Den andre
forretten er faktisk en fransk spesialitet,
derav navnet Pissenlit au lard. «Au
lard» betyr «med flesk», noe som
forklarer baconet på toppen. Ordet
pissenlit er navnet på løvetann i
Frankrike. Dette ordet er sammensatt av
tre ord; piss, en og lit, som sammenstilt
betyr «tisse i sengen». Navnet kommer
av at planten virker urindrivende.
I Frankrike er det tradisjon for å dekke
til felter av løvetann med mørk plast om
våren. Uten tilgang til sol blir plantene

T. v.: Myrfiol for både øye og gane.

T. h.: På hjemturen er sekker og
bæreposer bugnende fulle av grønne
ingredienser.

Fo
to
,t
.v
.:
V
ib
ek
ke
V
an
ge

Fo
to
,t
.h
.:
Pe
r
O
lo
v
M
ar
ai
ne
n



45

som kommer opp hvite eller svært bleke.
Det gjør at de er mildere på smak enn
blader som har vokst i solskinn og
produsert klorofyll (som gir bladene
deres grønne farge). Men vår bekymring
for at de grønne løvetannbladene vi
hadde funnet skulle være for beske, var
grunnløs. Det viste seg at kombinasjon-
en av de bitre bladene, det smakfulle
baconet og baconfettet, og dressingen
med fransk sennep og eddik, skapte en
smaksmessig perfekt balanse, som
absolutt kan anbefales!

Det særeste på menyen var antakelig
salaten. Den inneholdt blader av
geitrams, blåbær, bjørk, rogn, karve,
engsyre og rips, med litt oppklippet
ryllik og sibirgressløk som krydder.
Dette var et noe utvidet repertoar av
blader i forhold til oppskriften, men vi
holdt oss til oppskriften når det gjaldt
andre smakstilsetninger, som var
rosiner og revet eple, samt dressing av
olje, sitron, litt salt og pepper. Straks
ingrediensene var blandet og salaten
hadde trukket litt, fikk vi en berusende
duftopplevelse da vi lente oss over
salatbollen. Det luktet intenst friskt, søtt
og syrlig på én gang, og vi gledet oss
vilt til å smake. Det skal sies at salaten
absolutt var spiselig. Men smaks-
opplevelsen må karakteriseres som

Øverst: Stilkene på engsyre fjernes
før bladene havner i dessertbollen,
mens skvallerkål balanserer på vekta.

Nederst: Velkommen til bords! Midt
på bordet står Pissenlit au lard, mens
forretten med skjørbuksurt er dekket
på hver kuvert.
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krevende, og matretten ga en viss
eksistensiell følelse av å ete seg frem-
over gjennom skogbunnen.

Skvallerkålpuddingen var den retten
som liknet mest på det en spiser til
vanlig – en god og mild grønnsaksrett
uten store utfordringer. Til denne retten
kunne vi i stedet brukt nesle, men den
ble lagt i fryseren til en annen gang. Her
vil jeg skyte inn at til de fire rettene som
hittil er nevnt, passer det utmerket med
hvitvin!

Desserten så innbydende ut, med friske
fioler dandert på den hvite kremen.
Engsyrebladene var grovhakket og
hadde fått et strø av brunt sukker, og
det var sukker og vaniljesukker i
kremen for å avpasse syrligheten. Dette
var en helt grei rett, men desserten
hadde antakelig vært en større smaks-
opplevelse hvis engsyrebladene i stedet
hadde vært kokt til en suppe eller grøt,
slik man gjør med rabarbra.

Etter at desserten var fortært, var det på
tide med en oppsummering. Alle var
enige om at det hadde vært en fin tur!
Selskapet var også mette og fornøyde
med maten, som i hovedsak besto av
«sesongens grønnsaker» fra naturens
spiskammer. De viltvoksende plantene
vi hadde spist oss igjennom var et
utvalg fra 13 slekter som representerer
11 forskjellige plantefamiler. De fleste er
tofrøbladete planter, men med
sibirgressløken var også enfrøbladete
planter representert. Så det er god
bredde på denne menyen, både
plantesystematisk, næringsmessig og
smaksmessig!

Oppskrifter
Pissenlit au lard
100 g blad av løvetann (bladene bør
være unge og lysegrønne, eller gjerne
hvite, slik de er når de akkurat har
dukket frem fra snøen eller har vært
tildekket).
100 g bacon
3 ss olivenolje
1 ss mateddik
1 ts fransk sennep
1 knivsodd salt
Litt nykvernet pepper

Slik gjør du:
1. Skyll bladene, skjær ut den grove
midtnerven av bladene og skjær dem litt
opp.
2. Legg de rå løvetannbladene på en
tallerken.
3. Skjær baconet i biter og sprøstek det.
4. Legg det oppå løvetannbladene.
5. Bland olje, mateddik, sennep, salt og
pepper til en dressing, og drypp den
over baconet sammen med litt av
baconfettet fra pannen.

Skvallerkålpudding
250 g skvallerkålblad
40 g smør el. margarin
40 g hvetemel
2 dl melk
3 egg
Salt, ca. ½ ts

Slik gjør du:
1. Dampkok bladene og skjær dem i
passe stykker.
2. Smelt smøret og rør inn melet.
3. Spe med melken til en saus og tilsett
eggeplommene.

4. Smak sausen til med salt.
5. Bland bladene og de stivpiskede
eggehvitene i sausen.
6. Fyll blandingen i en smurt, ildfast
form og sett formen i en langpanne med
vann.
7. Kok puddingen i vannbad ved 180
grader i ca. 45 min.

Retten er god som grønnsakstilbehør til
for eksempel stekte pølser eller kokt fisk,
eller som en selvstendig rett med brød
eller ris til. Det er godt med smeltet smør
på.

Litteratur:
Blekastad, H. 1979: Naturen som
spiskammer. Gyldendal, Oslo.

Lid, J. & Lid, D.T. 2005: Norsk flora. 7.
utgave ved R. Elven. Det norske
samlaget, Oslo.

Vange, V., Mørkved, B. & Giæver, M.
2007: Plantago. Ressursperm i botanikk
for skolen 1.-10. trinn. Tromsø Museum
– Universitetsmuseet.

Forfatteren:
Vibekke Vange, se side 31.
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Artsregister
(sidetall i parentes angir bilder)

Art Side
Alm 2
Bergmynte 21-22, (22)
Bjørk 22, 30-31, 42, 45 (30)
Blåbær 42, 45
Bringebær 28
Brunskjegg 38, 40 (38)
Einer 26
Engkarse (18)
Engsyre 8-10, 16, 19, 43, 45 (9, 16, 45)
Fioler 44-45 (44)
Furu 2, 39
Geiterams 43, 45
Gjetertaske 19 (17)
Gjøkesyre 10
Gressløk 8, 22, 44 (23)
Gåsemure 5-6 (5)
Hagerabrabra 28
Hagerips 42
Harerug 2
Hagetimian 24
Ishavsmelde 6
Islandslav 36-37, 39-40 (37)
Karve 10-11, 19, 25-27, 43, 45 (10, 27)
Krekling 31
Kryptimian 24
Krøkebær 31
Kung 21-22
Kvann 23, 32-35 (33, 34, 35)
Lav 2, 36-40
Lys navlelav 40
Løpstikke 24
Løvetann 17-18, 43-46 (19)
Marikåper 11-12, 19 (10)
Melder 6, 12, 19 (6)
Meldestokk 12
Mjødurt 28 (28)

Art Side
Mynter 24-25
Myrfiol 44 (44)
Navlelav 36, 38, 40 (38)
Nesle 12-13, 43
Rabarbra 28-30 (29)
Ramsløk 23 (23)
Rips 30, 42, 45
Rogn 42-43, 45 (43)
Ryllik 11, 23-24, 27-28, 44-45 (25)
Seiersløk 13, 24 (12)
Setersyre 9
Sibirgressløk 8, 22, 43-45 (23)
Sitronmelisse 30
Skjegglav 36-40
Skjørbuksurt 4-5,16, 44 (4, 5, 16)
Skvallerkål 13, 19, 43, 45-46 (13, 43, 45)
Sløke 35 (35)
Smal islandslav 40
Spansk kjørvel 13-14, 30 (14, 30)
Stemorsblom 44
Stornesle 12, 43
Strandkjeks 6-7, 24 (7)
Strylav 40
Tangmelde 6 (6)
Timian 24 (24)
Tyttebær 28, 42
Vardelav 38, 40 (38)
Villrips 30, 42
Østersurt 6, 19 (6)
Åkerdylle 18 (15)
Åkermynte 24-25 (25)
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Det er ikke tvil om hvem som er slaktermester Olaf Loe. Blant de ansatte på firmaportrettet har han både kone, sønn, sviger-
datter, barnebarn og svigerinne. I det gamle håndverket var det sterke tradisjoner som knyttet familie og bedrift sammen. Går
vi tilbake til 1800-tallet, hadde håndverksmesteren i tillegg både lærlinger og svenner i sitt brød og under sitt tak. Det blir
stadig færre av de gamle familiebedriftene. I dag har kjedemakta utkonkurrert de fleste slakterne på hjørnet.

Fotograf: Halfdan Holm (1888-195?)
Motiv: Slakter Loe, 1950
Sted: Storgata 35, Tromsø
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PLANTAGO – ressursperm i botanikk for skolen
Plantago er et verktøy som skal gjøre det
enkelt for lærere å ta med elevene ut og lære 
dem litt om planter. Fokuset er på vanlige,
viltvoksende planter i Norge som har hatt en
bruksverdi – som mat eller medisin, i barnelek 
eller til plantefarging. Mange av disse artene
�nnes rundt de �este skoler, eller inne på
skolens område. Dermed får elevene
kunnskap om det biologiske mangfoldet i sitt
nærområde. Ressurspermen integrerer
uteaktiviteter med videre oppgaver og
etterarbeid på skolen. Innholdet er tilpasset
Kunnskapsløftet og er beregnet for 1.-10.
trinn.

Permen inneholder:
• Innledning
• Lærerveiledning
• Faktadel

- plantenes voksesteder
- plantetradisjoner
- de enkelte planteartene, med foto og

tegninger av hver art
• Prosjektdel med oppgaver og aktiviteter

- Mattips til uteskolen
- 1.-2. trinn: Lek
- 3.-7. trinn: Mat og drikke, Plantefarging
- 8.-10. trinn: Medisin

• Oppskrifter: Mat og drikke, Plantefarging
• Kopigrunnlag
• Litteraturreferanser

Mer informasjon om Plantago �nner du på
Tromsø Museums nettsider.

RESSURSPERM I BOTANIKK FOR SKOLEN 1. - 10. TRINN

Vibekke Vange, Brynhild Mørkved, Marianne Giæver Fagenhet for botanikk

TROMSØ MUSEUM
UNIVERSITETSMUSEET

Permen kan kjøpes ved henvendelse til 
Tromsø Museum Universitetsmuseet
E-post: shop@tmu.uit.no
Telefon: 77 64 50 00
Fax: 77 64 55 20
http://uit.no/tmu  
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Spiselige planter
Dette heftet tar for seg et utvalg spiselige
planter i norsk natur. Noen av artene,
som kvann og engsyre, er godt kjent i
folketradisjonen, mens andre knapt har
vært brukt som mat hos oss. Også blant
de siste er det en rekke gode matplanter.
Ikke minst kan fjæra by på en rekke gode

og næringsrike matplanter, som melder og
østersurt.

Bruksområdene vi tar opp her, er til suppe
og salat, som krydder, i drikkevarer, og
som grønnsaker i mer generell forstand.
For hvert tema har vi med forslag til arter
som egner seg, og noen enkle oppskrifter.
Noen råd om innsamling og oppbevaring
får du også.

I tillegg til grønne planter, har vi med en
egen artikkel om lav. En rekke arter er
spiselige, men smaken kan være en
utfordring. Lav er imidlertid godt å ha i
bakhånd om du skulle bli liggende værfast
i vinterfjellet i ukesvis.


