
Magiske døvnælder

De ligner de frygtede 
brændenælder, men en 
række af fine hvide blom-
sterkranse fremhæver 
deres uskyldighed. Hvad 
mange ikke ved er, at 
døvnælderne er magi-
ske...

NATURKATAPULTEN.DK

Lækker spiseurt
Bladene hos døvnælden er blevet flittigt 
brugt på verdens bedste restaurant – 
NOMA i København. Det er nok billigst 
at plukke dem selv. De smager fint og 
mildt og kan bruges ligesom spinat.

Sukkernælde og sugenælde
Døvnælderne er tidligere kaldt for 
både sukkernælde og sugenælde. Det 
er fordi, der inde i blomsten er der en 
dejlig, sød nektar. Hvis I er tidligt ude for 
at plukke døvnælder, (før humlebierne) 
kan I suge den søde saft ud af de små 
blomster. 

Døvnælden ligner til forveksling brændenælden, men den kan kendes på de hvide blomster.

Døden nær?
I en bog om gamle råd om syg-
domme hos mennesker, kan man 
læse:
”Friske døvnælder lægges i pa-
tientens urin – forbliver de grønne, 
vil han blive rask igen, men visner 
de, dør han også.”
Om det er derfor, døvnælden også 
tidligere er kaldt for dødnælde, 
ved man ikke. 
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Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

Døve nælder
Døvnælder er almindelige planter, der 
minder om brændenælder. De kan ikke 
brænde som brændenælder, og derfor 
kaldes de for ”døve”. Døvnælderne har 
meget smukke hvide blomster i en krans 
omkring den firkantede stængel, og så 
kan de noget helt særligt. De kan nemlig 
rette sig efter tyngdekraften. Det kan I 
bruge til et sjovt og smukt forsøg. 

Døvnælde-magi
Pluk en stor buket døvnælder, der er lige 
lange. Læg blomsterne i en rundkreds 
på en dyb tallerken, så stilkene mødes 
på midten. Læg en sten oven på stilkene 
midt på tallerkenen. Fyld tallerkenen 
med vand, så enderne på stænglerne er 
dækket. 

Kig til planterne en gang imellem. I løbet 
af et døgn har de rejst sig op til en flot, 
rund buket. Hver stængel har bøjet sig 
i en smuk bue. Andre planter kan det 
samme, men ingen så godt som døvnæl-
den. 

Stor overlæbe med hår
Døvnælderne hører til den slags blom-
ster, man kalder for læbeblomster. Hvis 
I kigger nærmere på blomsten, kan I se 
hvorfor. Kronbladene er vokset sammen 
til en tragt med to ”læber”, hvor overlæ-
ben hos døvnælden har hvide hår og er 
større end underlæben. 

Brændt barn skyer brændenælder
Når man brænder sig på en brænde-
nælde, er det fordi, bladene er besat 
med små, stive og hule hår. De knækker 
let og efterlader en knivskarp spids, 
som skærer gennem huden. Inde i håret 
er nogle giftstoffer, som sendes ind i 
huden og får kroppen til at danne små 
væskefyldte blærer, der klør og ”bræn-
der”. Men selvom giften irriterer huden, 
så er den ikke på nogen måde farlig.
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Døvnælde-magi, fase 2. Hokus, pokus - nælderne har rejst sig!

Gror hvor I bor
Døvnælde findes over næsten 
hele Danmark. Den vokser, hvor 
mennesker har levet eller kommer 
ofte, og den blomstrer fra maj til 
august. De hvide blomster sidder i 
en krans i toppen af blomsten. Kig 
efter den i skovbryn, i haver, langs 
marker, i vejkanterne og ved van-
dre- og cykelstier. Døvnælderne 
sender udløbere ud under jorden, 
og står derfor tit sammen i store 
naturlige buketter. 

Døvnælden vokser stort set overalt i 
Danmark.

Døvnælden hører til læbeblomst-familien, 
hvorfor mon...?

Døvnælde-magi, fase 1


