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Vi har mange fyrretræer i Sverige, og det er vores 
næstmest almindelige træ, efter juletræet. Ifølge 
Naturhistoriska Museet kan fyrren blive over 35 
meter høj og leve i 650 år. Carl von Linné har 
allerede påpeget, at fyrretræ er meget nyttigt på 
flere måder.

“Træet giver stearinlys til bønderne; fedtroden 
bruges i pejse om natten. Kul bruges af minear‐
bejdere, og træ er et fremragende brændsel i 
brændeovne. Saften spises ivrigt af børn. Den 
blødere bark tilberedes for de fattige; den spises 
også af grise. Den grovere bark bruges som 
erstatning for kork. Afkog af årsskud er et 
effektivt middel mod skørbug.”, skrev han i 1755.

Et super træ
Fyrretræet ligger øverst på listen, når det gælder 

C-vitamin, og i Sverige er det kun havtorn og hyben, 
der slår fyrretræet i vitaminindholdet. Om vinteren 
indeholder fyrrenålene mest C-vitamin, fordi de 
beskytter mod kulde.

Fyrretræets stoffer er også bakteriedræbende og 
kan hæmme betændelse og svampe, ifølge 
Läkeörter.se. Det indeholder også kalium, calcium, 
magnesium, zink og jern. Fyrretræ skulle også 
kunne styrke kroppens immunforsvar og hjælpe 
mod urinvejsinfektioner.

En koreansk undersøgelse, LINK, fra 2011 viste, 
at fyrrenåle har et højt indhold af antioxidanter.

Suramin hjælper med at forhindre 
skadelige virkninger af Covid "vaccine"
Hvis du har fået en covid-vaccine eller har haft 
Covid-19, kan spikeproteinerne fortsat cirkulere i 
kroppen og bl.a. forårsage skader på celler og 
organer. Hvis du oplever symptomer efter en 
indsprøjtning, kan blandt andet fyrrenåle faktisk 
hjælpe, ifølge organisationen World Council for 

Health. Ved at drikke te af fyrrenåle kan du få 
kraftige antioxidanter og også et højt indhold af C-
vitamin, der hjælper mod spikeproteinet.

Forsker Dr. Judy Mikovits har også udtalt, at 
fyrrenåle er en kur mod flere skadelige bivirkninger 
ved Covid-vaccinerne. Mere specifikt taler hun om 
suramin, som også bruges mod bl.a. afrikansk 
sovesyge. Stoffet findes i rigelige mængder i 
fyrrenåle, og du kan udvinde olien eller lave te af 
nålene for at få suramin.

Samtidig anbefales det ikke at indtage fyrrenåle, 
hvis man er gravid, forsøger at blive gravid eller har 
nyreproblemer.

Anvendelse af fyrretræ og fyrrenåle
Det er vigtigt at huske, at du skal respektere både 
naturen og grundejerne, før du vælger noget. Det er 
ikke tilladt at brække levende kviste af eller tage 
bark fra levende træer, da det kan skade træet. 
Derfor kan det være en god idé at spørge grunde‐
jeren, før du plukker noget. Kort sagt skal du vise 
respekt og ikke plukke mere, end du har brug for, og 
forsøge at undgå at forårsage skade. Læs mere om 
forskellige retningslinjer her, LINK, som det kan 
være nyttigt at være opmærksom på, når du er i 
skoven.

Det er ikke kun nålene, der er spiselige og sunde, 
men du kan også spise andre dele af fyrretræet. Hvis 
koglerne er grønne, er de spiselige, og det samme er 
rødderne af unge fyrretræer. Barken fra unge grene 
kan spises frisk, og under den ydre bark er der en 

hvid bund, som du kan lave mel af. Harpiksen skulle 
ifølge Skogsskafferiet være særlig nyttig og have en 
bakteriedræbende virkning.

Ved åndedrætsbesvær kan man koge fyrrenåle og 
derefter indånde dampene. Det er terpentinolien i 
nålene, der har en helbredende virkning, som også 
kan have effekt mod astma, kighoste og andre 
betændelser i luftvejene, ifølge Läkeörter.se.

Et fodbad eller et almindeligt bad med fyrrenåle 
skulle også kunne hjælpe mod gigtproblemer og 
også helbrede sår.

Hvis man hurtigt får kolde hænder, kan en 
varmende fyrrenåleolie hjælpe, siger urteekspert 
Alexandra De Paoli. Hun mener, at det stimulerer 
blodcirkulationen og bruger selv olien om vinteren.

"Jeg bruger olien og anvender den f.eks. når jeg 
cykler om vinteren, når det er koldt udenfor, og 
jeg ikke ønsker at fryse mine hænder," siger De 
Paoli til Epoch Times.

Sådan laver du opvarmningsolie
For at lave olien skal du bruge fyrrenåle og raps- 
eller olivenolie, helst økologisk og koldpresset.

1. Hak nålene små og læg dem i en glaskrukke. 
Nålene skal hakkes småt, så olien kan nå de 
aktive ingredienser.

2. Hæld olien i og fordobl mængden af nåle. Læg 
et låg på.

3. Lad den stå i et vest- eller østvindue i 2 uger. 
Vend glasset dagligt for at blande indholdet 
igen.

4. Si nålene fra og pres det sidste af olien ud. 
Hæld den i en glasflaske og opbevar den et 
mørkt sted. Olien kan holde sig i ca. 2 år.

Sådan laver du te af fyrrenåle
Tilsæt 1 spiseskefuld friske, hakkede fyrrenåle til 2,5 
dl vand. Kog dem i vandet i 5 minutter, og si derefter 
nålene fra.
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Fyrrenåle har et højt ind  ‐
hold af C-vitamin og kan 
hjælpe med at styr ke 
kroppens immunforsvar
Nogle forskere og læger nævner også, at 
fyrrenåle kan modvirke de skadelige 
virkninger af spike-proteiner fra covid-
vaccinen, skriver Nyadagbladet.se
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