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FOURAGERING
Det er en helt fantastisk familieaktivitet at begive sig

ud i naturen for at samle planter, svampe og frugt, som

man så kan tage med hjem og tilberede de lækreste

retter af til venner og familie. Det giver en følelse af

samhørighed med både naturen og dem vi holder af.

Og så er det nemt at komme i gang. Så prøv det,

og find ud af, hvor sjovt det er at fouragere, hvad

du skal have med, både ud og hjem, og

hvordan du gør det så sikkert

som muligt.
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INDLEDNING

Som så mange andre fik jeg mine første 

oplevelser med “vild” mad som ganske ung. 

Selvom jeg voksede op i en stor by langt fra 

Guds vilde natur, elskede jeg at være udenfor. 

Sammen med min bror og søster fandt vi vores 

egne “vilde” omgivelser i storbyjunglen; vi 

samlede hyldebær til syltetøj og brændenælder 

til suppe i bunden af vores have, vi spiste bog 

fra det store bøgetræ i hjørnet af skolegården, 

og når familien havde fri, tog vi sammen ud og 

plukkede brombær, som det var meningen, vi 

skulle bruge til kager og syltetøj. Men det blev 

sjældent til noget, fordi vi guffede dem i os på 

vej hjem med blodrøde fingre og trøjer til følge 

på grund af den lækre saft. 

Jo ældre jeg blev, jo mere fascineret blev 

jeg af planter, og jo klogere blev jeg. Men 

det var svært at studere emnet i en tid, hvor 

internettet endnu ikke fandtes, og der kun 

var få bøger om emnet. Denne bog er udtryk 

for, hvad jeg gerne ville have haft adgang 

til dengang. Her får du beskrivelser af 30 

almindeligt forekommende planter, frugt, 

nødder og svampe, som du selv kan samle 

på den nordlige halvkugle. Du kender sikkert 

nok nogle af dem, men der vil utvivlsomt 

også være nogle, som du ikke har hørt om før. 

Omtalerne indeholder også lækre opskrifter, 

som du kan lave derhjemme, og interessante 

fakta, som du kan fortælle dine venner.   

Her mener jeg jo så, at det er på sin plads med 

en lille advarsel til dig, læseren. Du tænker 

måske nok, at jeg bør advare dig om, at du bør 

være 100% sikker på det, du samler. Og det er 

da også en glimrende idé, siden det langt fra 

kan anbefales at putte en hvilken som helst 

gammel plante eller svamp i munden (ja, det 

kan faktisk gå hen og blive livstruende); nogle 

planter og svampe kan gøre dig rigtig syg, og 

nogle kan endda slå dig ihjel. Men alt andet 

lige, er det nu ikke den største advarsel, som en 

bog som denne bør indeholde. Nej, den største 

advarsel bør være . . .

ADVARSEL: AT FOURAGERE ER FOR LIVET!

Når du først er blevet smittet af fouragerings-

feber, er der ingen vej tilbage. Sommerferien 

er dårligt nok forbi, før du begynder at spørge 

dig selv: Hvor kan jeg finde kastanjer til at 

riste, hasselnødder at knække eller de bedste 

vilde æbletræer? I den kolde vintertid kan 

man se dig vandre omkring langs kysten på 

jagt efter overvintrende strandbedeblade. 

Forårets komme vil blive mødt af en nyfunden 

entusiasme efter de første ramsløgskud eller 

friske, tidlige brændenælder, der vågner 

efter vinterens slumren. Og så bliver det 

endelig sommer igen med den søde smag af 

sommerbær og lange dage ude i det fri. Der 

er ikke meget, der kan hamle op med smagen 

af de første saftige brombær eller de første 

mirabeller, der hænger ud over vejen fra et træ 

i en tilgroet, uhyggelig have. 

Til forældre og børnepassere 
For mangen en naturalist, lige fra Darwin til 

David Attenborough, var fascinationen af 

naturen i en tidlig alder startskuddet til en lang 

og glorværdig karriere. Men i vores digitale 

tidsalder undgår vi i stigende grad enhver 

meningsfuld kontakt med både naturens 

verden og de mennesker, der omgiver os. 

Ved at begive os ud i naturen og indsamle 

spiselige planter og bær sammen med familien 

genskaber vi vores bånd til både naturen og de 

mennesker, der betyder allermest for os.

Denne bog er fuld af fakta, der kan udvide et 

barns botaniske horisont. Og selvom jeg ikke 

kan love, at dit barn bliver den næste Charles 

Darwin, er jeg sikker på, at bogen kan være 

med til at få dem op af sofaen og ud i naturen! 
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HVORFOR FOURAGERE?

Du spørger måske dig selv: “Hvorfor 

skal jeg overhovedet fouragere? 

Jeg kan da bare købe det hele i 

supermarkedet?” 

Ja, det kan du måske nok, men det er 

altid de samme varer, du finder alle 

steder. Og hvad er der sjovt ved det? 

Og hvem har nogensinde oplevet 

et eventyr i et supermarked? Har 

du måske hørt om en bog, der hed 

Ostemontrens mester eller Harry Potter 
og de frosne pølsers kammer?! 

For eventyrets skyld
Når du begiver dig ud for at finde 

“vilde” madvarer, er det begyndelsen 

på et eventyr. Du ved aldrig, hvad du 

finder, hvor meget af det du får med 

hjem, eller hvad der kommer til at ske 

den pågældende dag. Måske finder 

du et æbletræ med så mange æbler, 

at du kan fylde både mave og taske 

til bristepunktet! Eller måske brænder 

farmand sig på et bundt brændenælder 

eller vælter ind i et brombærkrat på 

jagt efter de saftige bær . . . 

Hele failien kan være med
Begge mine børn kunne genkende 

brombær, før de kunne tale (altid under 

opsyn). Der er ingen nedre eller øvre 

aldersgrænse, så du kan sagtens tage 

dine venner og slægtninge med ud at 

samle planter, fra de er 0, til de er mere 

end 90 år gamle. 

Ikke flere kedelige dage i det fri
Fouragering giver ikke kun eventyr 

i livet, det giver også et formål med 

det, der ellers nemt kunne være en 

dødkedelig dag ude i det fri. I stedet 

for blot at vandre af sted til en gammel 
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kirke, som mor absolut skal se, er du nu 

en jæger-samler for en dag, præcis som 

dine forfædre i urtiden!

Friskhed
De ser måske nok friske ud, men 

æblerne i supermarkedet kan sagtens 

være et halvt eller et helt år gamle. 

Selv salatposer kan være mindst en 

uge og helt op til en måned gamle, når 

du køber dem. Jo længere en naturlig, 

uforarbejdet madvare for lov til at ligge, 

jo færre vitaminer og mineraler er der 

tilbage i den, når du køber den. “Vild” 

mad er frisk, rigtig frisk – til tider er den 

kun sekunder eller minutter gammel – 

og dermed sprængfyldt med masser af 

gode og sunde sager.  

Prisen
Noget af det bedste ved “vild” mad er, 

at den er helt og aldeles gratis. Nogle 

af de omtalte madvarer i denne bog, 

f.eks. porcini- eller boletus-svampen 

(der også er kendt som Karl Johan), er 

meget dyr at købe. Der er faktisk nogle, 

der lever af at samle vilde svampe og 

planter og sælge dem til restauranter 

eller på markeder; disse steder tager 

nemlig mange penge for at sælge 

dig madvarer, du selv kan plukke eller 

indsamle i naturen ganske gratis.
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