
Spidsen af 
en ard var 
lavet af hyl-
detræ.
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Hyldesalve
Lav din egen salve mod ru hænder, revner og 
brandsår. Smelt 250 g vaseline. Kom 2 kopper hyl-
deblomster og blomsterbladene fra 10 vilde roser i 
og lad det små-koge i 15 minutter. Si bladene fra og 
opbevar salven i køleskab.

I gamle dage hed det sig, at gudinden Freja bo-
ede i hylden. Fældede man hylden ved sit hus 
uden at plante en ny, var det med risiko for at 
ulykker ville ramme en.

Skoven lige   nu  –  Hyld
Af Eva Skytte, naturvejleder i 

Dansk Skovforening

Hyld kan bruges til mange 
aktiviteter.

Der er mange folkesagn 
omkring hylden.

Hvis du kigger godt efter, når hylde-
blomsterne springer ud omkring Sankt 
Hans, kan du være heldig at se Hylde-
mor. Hun sidder mellem de duftende 
blomster med en kjole der er “ganske 
grøn, ligesom hyldetræets blade og 
besat med store hvide hyldeblomster”, 
som H.C. Andersen beskrev hende.

Hylden er en stor busk der kan 
blive op til 8 meter høj. Stammen 
kan blive op til ½ meter tyk. 

Hylden er en af de første buske, 
der springer ud. Nogle år dukker de 
grønne blade frem allerede i januar. 
Det er en af grundene til at hylden 
ofte er meget forgrenet. Når bla-
dene er foldet ud kan de skades af 
frosten, og i så fald tager en af side-
knopperne over.

Hyld er almindelig i hele Dan-
mark, og vokser især i haver, hegn, 
skovbryn og som underskov. Man 
ved ikke hvornår hylden indvan-
drede til Danmark. Men den har væ-
ret her siden Ertebølle-kulturen (år 
5000-3000 f.Kr.). 

Snaps med hyldeblomst
En stor håndfuld hyldeblomster 
trækker i 4 dage i 2 dl gin eller 
snaps uden smag. Filtrér snapsen 
gennem et kaffefilter, og fortynd 
efter smag, ca. 1 – 6 gange.

Hyldeblomstvin
Her er opskriften på en fantastisk sommerdrik. Nyd den kold, 
fortyndet med danskvand. Eneste ulempe er at vinen skal trække 
et år. 

Til 25 l vin skal du koge 3 l hyldeblomster i 4 l vand ca. 20 min. 
Afkøles, sies og hældes på vinballon med 6 l vand. Kog 3,5 kg 
sukker i 6 l vand. Afkøl og hæld på ballonen med 50 g gær, 100 g 
citronsyre og 3 l koncentreret lys frugtsaft (f.eks. Rynkebys den 
grønne). 

Blandingen stilles lunt 3-4 dage med gærrør på. Kog igen 3,5 
l sukker i 6 l vand og hæld afkølet på. Fyld ballonen op med 
vand lad det gære i 3 uger. 

Vinen stikkes om og står 3 uger mere. Gentag til vinen er 
klar. Hæld på flasker. 
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Hyldefolk
I gamle dage troede 
man at der levede 
hyldefolk ved hyl-
detræets rod. De 
kaldte på mennesker 
i månelyse sommer-
nætter. Men lagde 
man sig til at sove 
under den, kunne 
man blive hylde-
skudt, tryllebundet 
og afsindig.

Lav hyldeperler
Klip en hyldegren i perlestykker med en 

grensaks. Sæt en ståltråd igennem den 
bløde marv på perlerne og luk ståltråden 

i en cirkel. Stik ståltråd og hyldeperler ind i 
et bål (husk at holde med en handske, eller et 

stykke stof), og brænd marven og barken bort. 
Skrab hyldeperlerne rene med en kniv.
Eller brug dem friske og snit flotte mønstre i barken.

Tag ikke fejl af hyld og drue-
hyld. De rå bær af druehyld er 
giftige (men ikke i kogt tilstand). 
Heldigvis blomstrer de ikke sam-
tidig. 

Druehyld blomstrer i maj. 
Blomsterne sidder i en klaseagtig 

top og er gul-grønne. 
Hyld blomstrer omkring 1. juli. Blom-

sterne er hvide og sidder i en skærm.

En opskrift på hyldeblomstsaft kan du bl.a. 
finde på www.skoven-i-skolen.dk

Find flere aktiviteter med hyld på www.
skoven-i-skolen.dk f.eks. til hyldeblomstte, 
pandekager med hyldeblomster, hyldefløjte, 
pusterør, hyldebøsse

Tegninger: Eva Wulff.

Vidste du at både blade og blomster 
dufter kraftigt og skulle kunne holde 
myg på afstand. 

Skoven lige   nu  –  Hyld
Hyldeved er meget hårdt, og der-

for har veddet tidligere været brugt 
til redskaber, der skulle tåle stort 
slid. F.eks. var spidsen på arder (en 
gammeldags plov) lavet af hyld. 

Resten af arden var lavet af andre 
træsorter. Man brugte f.eks. birk til 
trækstang og håndtag fordi det er 
let. Og egen blev brugt til de to kæ-
ber der holder hyldespidsen fordi 
det er hårdt og sejt og fås i større 
dimensioner end hyld.

På grund af hårdheden er hyld 
også fortræffelig til skeer, piberør, 
spinderokke, håndtag, linealer, tom-
mestokke og fiskenåle.

En hyldegren har en karakteristisk 
blød, svampet marv i midten. Det 

gør den let at udhule og bruge til 
f.eks. fløjter, pusterør, garntrisser og 
blæsepiber – en hul hyldepind, som 
man pustede til ilden gennem.

Blomsterne og hyldebærrene kan 
spises. Men alle de grønne dele er 
giftige, dvs. bark, blade og umodne 
hyldebær. De indeholder stoffer der 
kan omdannes til blåsyre.

I gamle dage brugte man hyldens 
blade, blomster, grene, rødder, bark 
og frugter  til at læge mange forskel-
lige sygdomme, bl.a. ørepine, hoved-
pine, døvhed, bylder, forstoppelse 
og smertende hjerte.


