
Middelalderhaven fakta: 

Sankt Hansurt findes i et par underarter i 

naturen. Begge er vist hos os på Møn. Den 

holder af lyse, tørre steder, som klit og 

stengærder. 

Tema 1b: Kirkedigets planter 

Sank Hansurt vokser vildt på tørre bakker, i 

klitter og stendiger. Den vilde plante bliver 

omkring 20-40 centimeter høj, har ofte en rød-

lig stængel, og blomstrer sidst på sommeren 

med ret beskedne skærmblomster. Den har 

været brugt siden oldtiden som middel mod 

blæresten. 

Sank Hansurt kan bruges til farvning af uld, 

hvor den behandlet med alun farver gult. 

Sankt Hansurt kan give et fingerpeg om par-

forhold: 

Plantes den på (strå)taget og trives, vil kærlig-

heden ligeledes gro, sætter den skud, kommer 

der børn. To planter, der peger i hver sin ret-

ning, tyder på problemer. 

Sankthansurt er også god for bier. Ikke mindst 

fordi den blomstrer, når der begynder at blive 

langt mellem de nektarfyldte blomster. 

Sankt Hansurt er en sukkulent, dvs. en plan-

te med saftige kødfulde blade og stængel. 

Den er flerårig, og ses ofte i haver, som en 

af sommerens sidste prydplanter. 

Som prydplante er den længe om at komme 

i gang. Vinteren igennem, når bladene er 

visnet bort, står den med karakteristiske sor-

te vinterstandere, der egner sig til dekoratio-

ner. Næste forår tager den sig god tid for at 

komme i gang, men når sommeren går på 

hæld, har den vokset sig stor og sætter en 

række gul-grønne blomster, der folder sig 

ud til flotte violette skærme. 

Sankthansurt findes i mange varianter. 

Den har tidligere været brugt medicinsk til 

sår og rifter, og mentes at have en beskyt-

tende virkning mod lynnedslag på linje med 

husløg. 

Saften fra bladene virker lindrende på 

brandsår og hjælper til at blødgøre hård 

hud. 

At lægge planten mellem skulderbladene og 

blive liggende til planten visner, skulle an-

giveligt hjælpe på hæmorider! En kur, som 

moderne sygepleje næppe har tålmodighed 

til. 

Plantens indhold af slimstoffer har dog sik-

kert en vis lindrende effekt på brandsår. Det 

anbefales at fjerne bladenes overhud før de 

lægges på såret. 
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