
Hildegaard von Bingens brännässlesalva mot ofrivillig 
glömska i kombination med renfanasalva
= salva mot ofrivillig glömska & ofrivilligt torra och kalla 
fötter

I modern örtmedicin beskrivs brännässla som en allmänt stärkande ört.
Brännässlesalva beskrivs även i flera medeltida dokument. Den har använts utvärtes dels föra att 
stärka minnet och dels för att behandla muskelvärk. Hildegaard von Bingen, skrev på 1100-talet, att 
den som mot sin vilja är glömsk, ska smörja denna salva på tinningarna och kring hjärtat vid 
sänggåendet. Vår erfarenhet av denna salva är att den främst är stärkande på ömtålig hud. Renfanan 
är värmande och cirkulationsökande

Ni behöver:
• 6-8 st 60ml burkar med lock
• 1 kastrull att ”koka” örterna i.
• 1 låg panna/kastrull till vattenbad
• 1 visp/slev
• I våg
• 1 slickepott
• 1 spritserpåse
• 1 rostri bunke
• Ev hushållspapper
• Alla ingredienser

Ingredienser:

2 liter nässlor(färska)
2 liter renfanablad(färska) 
eller
4 liter nässor(färska)
1/2 liter olivolja
100g bivax
30g ullfett(valfritt, kan uteslutas)

Eteriska oljor förslagsvis av rosmarin eller tall  (15 droppar av vardera)

1. Plocka så pass mycket färska nässlor och renfana att du kan fylla en 4-literskastrull med dem. 
Använd såväl stjälkar som blad. 

2. Häll i 1/2 liter olivolja i kastrullen. 
Värm oljan så att vätskan som finns i örten börjar koka bort. 
Ha koll på temperaturen. Den kommer att ligga kring 100°C medan det kokar. 

3.Låt det mesta av vätskan i nässlorna koka ut. 
När nässlorna börjar bli krispiga, kan de silas ifrån. 

4. Värm upp oljan till 105°C och håll den på denna temperatur, medan eventuellt kvarstående vatten
kokar bort. Tag därefter bort kastrullen från värmen.



5. Mät oljan och tillsätt 20 g bivax per dl olja. Tillsätt 30 g ullfett
Använd vattenbad vid behov, för att vaxet ska smälta. Låt temperaturen sjunka under omrörning.

6.När salvan är nere på 30 grader tillsätt eventuellt eteriska oljor.

7. Spritsa upp på burkar

Källor: Physica av Hildegaard von Bingen, 1100-taiet samt Old English Herbarium, 1000-talet.
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