
Middelalderhaven fakta: 

Hamp dyrkes ikke i Middelalderhaven. 

Hamp findes flere steder i naturen, den 

spreder sig fra frø, som anvendes til fugle-

foder. 

 

I Europæisk medicinhistorie anbefales den 

mod kolik, næseblod og gulsot. 

Hamp har været dyrket af vikinger, næppe til 

rygning, men til reb, foder og tekstiler. 

Nogle arter af planten udskiller et stof’ canabi-

nol’, der virker euforiserende ved indtagelse, 

hvilket betyder, at den er forbudt, at dyrke el-

ler indtage. 

Sammen med brændenælden er stænglens fib-

re, blevet brugt til fremstilling af reb, til hvil-

ket formål der undertiden gives dispensation 

til dyrkning af sorter, der udskiller meget lidt 

canabinol. Der eksperimenteres desuden med 

fremstilling af tekstiler af plantens fibre. 

Frø af hamp forekommer ofte i blandinger til 

fuglefoder, hvor man må antage, at de er lovli-

ge. Enkelte hampeplanter i ukrudtet omkring 

fuglebrættet er ikke usædvanligt. 

Ved røret omkring ’ungdomsoprøret’ i 

1960erne opnåede planten fornyet opmærk-

somhed og blev kendt i vide kredse. På et tids-

punkt, hvor kunststoffer havde overtaget dens 

plads i produktionen af reb. 

Den dyrkes i dag over det meste af Europa og 

er en kampplads mellem politi og kriminelle 

grupperinger, der forsøger at monopolisere 

Også kendt som marihuanna 

Marihuanna, bærer sit navn efter jomfru 

Maria og Johannes Døberen. 

Det er en op til 2 meter høj plante med fing-

rede blade, der blomstrer med grønne blom-

ster i spidsen af stænglerne. 

Den har særbo, dvs. at der er både han- og 

hunplanter, og den stammer fra det nordlige 

Iran og Kina. 

Den har været kendt siden før kristi fødsel, 

og har været brugt i forbindelse med begra-

velser. Den omtales af Marco Polo, der på 

sin rejse traf sørøvere, der brugte den til at 

øge deres mod og styrke. 

For mere end 100 år siden, brugte man ud-

træk af planten mod menstruationssmerter. 

I dag bruges den medicinsk som smertelin-

drende og beroligende medicin til meget 

syge patienter.  

Hamp  

Cannabis sativa 



handlen. 

I Holland har man legaliseret rygning af planten, med det resultat, at dygtige hollandske frøavlere, 

er førende på det europæiske marked. 

I USA, har flere stater legaliseret dyrkning og indtagelse af planten, der siden man begyndte at be-

kæmpe den, har medført en krigslignende tilstand mellem Staterne, hvor efterspørgslen er stor, og 

Mexico, hvor planten stortrives. 

Diskussionen om faren ved hamp bølger frem og tilbage, uden rigtig at nå nogen vegne. Nogen 

afhængighedsskabende effekt kan ikke bevises, nogen fantastisk medicinsk effekt heller ikke. De 

fleste vil dog medgive, at stoffet virker døvende, hvorfor bilkørsel i påvirket tilstand må anses for 

at være en skidt ide. 

 

 

 


