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Pr i m i t i v løbe

T

il udfældning af mælkens ostestof anven- eksemplarer af følgende planter anvendt for at
des som bekendt mælkesyre eller enzymet få mælk til at løbe sammen:2
løbe: mælken koagulerer, (løber sammem), og
ostestoffet skilles fra vallen.
• Aspidosperma quebmcho-blanco, frugtens
Enzymet findes i visse pattedyrs mave,
mælkesaft (Argentina)
når de dier moderen. Det fremstilles nu især • Carica papaya, umodne frugters mælkesaft
af slimhinden i spædekalves fjerde såkaldte
(også anvendt som kødmørner)
løbemave. Løbe fra unge hjorte, lam, harer og • Cirsium arvense, marktidsel
svin omtales o. 50 e.Kr. af den romerske læge • Cynara cardunculus, kurvblomsterne (SpaScribonius Largus.1 Fremskaffelsen skildres
nien, Italien)
således i J. F. Bergsøe’s Huus- og Kunstbog 1804: • Ficus carica, figen (Sydeuropa siden
Man vasker en kalvemave, samler de deri
oldtiden)
værende klumper af sammenløbet mælk, piller • Oxalis acetosella, skovsyre
hårene fra og vasker det sammenløbne temme- • Piper nigrum, sort peber
lig rent ud. Derpå bliver maven indsaltet, og • Egens galæbler
man lader den ligge tre dage i salt. Herefter • Rumex sp., syre (Sverige, Finland).
blandes fem–seks hårdkogte æg med de førnævnte mælkeklumper, det hele fyldes i den Endvidere er som primitiv ”løbe” brugt navsaltede mave, der skal hænge tre uger i røg og nlig tre andre vækster: Gul Snerre (Galium
siden, som røget kød, i luft for ikke at komme verum, sv. gulmåra), Vibefedt (Pinguicula vultil at stinke. Når man vil bruge løben, skæres garis, sv. tatört) og Soldug (Drosera, sv. sileset lille stykke af, man kommer det i en ske- hår). De to sidstnævnte omtales 1725ff. som
fuld mælk og hælder denne i anden mælk, som benyttet i det nordlige Skandinavien (især
Sverige og Finland) til fremstilling af et surman vil skille ad.
Tilsvarende virkning har andre æggehvide- mælksprodukt, der efter konsistensen fik navnedbrydende enzymer som pepsin, trypsin og nene tät-, lång-, seg-, tjockmjölk, no. tettemelk, i
papain. Planterigets løbefermenter fik ingen øvrigt sv. sätmjölk, skör eller skyr.
betydning som råstof for industrielt fremstillet
Iflg. den norske bakteriolog Olsen-Sopp er
osteløbe, men spillede til langt frem mod nuti- tette sej, tyk, undertiden trådtrækkende, har
den en rolle som primitiv ”løbe”. På en meje- syrligfrisk lugt og smag, men er ikke egentlig
riudstilling i Berlin 1879 var fremlagt tørrede koaguleret.3 Den væsentlige forskel mellem
Ur M æ l k e rt i d e n d e 1970 nr 83, s. 105-113, 137-139.
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dog ved alm. stuetemperatur forsvinder i løbet
af et par døgn, og ostestoffet frigøres.
Tät- eller långmjolk blev ”opfundet”, fordi
man på denne måde kunne konservere mælk
til konsum om vinteren, når der ofte var sparsomt med foder til malkedyrene. Hver dags
mælk blev yvervarm eller kogt hældt i en stor
tønde (eller et kar), som täte brugte man Vibefedt- eller Soldugblade, men oftest simpelthen
lidt gammel tätmjölk gnedet på beholderens
sider og bund. Dette tätämne opbevaredes i både flydende og tørret tilstand. Et par
svenske forfattere oplyser o. 1750, at der også
blev anvendt animalsk osteløbe.5 Se videre
under Vibefedt og sidste afsnit.

G u l S n e r r e , ( g u l m å r a)

Siltapp, silträ, mjölktråg och mjölkstege, ur
Lars Levander, Övre Dalarnes bondkultur
under 1800-talets förra hälft. 3. Hem och hemarbete 1947::
selvsyrnet mælk og tätmjölk består i, at den
første er et naturprodukt og sidstnævnte en
sødmælk, som podes; med for høj temperatur
under tilvirkningen kan den forvandle sig til
alm. selvsyrnet mælk, og slimdannelsen skal
blive størst ved lave temperaturer.4 Karakteristisk for den homogene hvide, noget skumlignende masse er ostestoffets meget fine og
ensartede fordeling; hældes den ud eller en
ske dyppes deri, ses mere og mindre udtalt
tråddannelse. Det drejer sig altså ikke om en
”sammenløbet” mælk, og de planter, der blev
anvendt, skulle netop hindre, at mælken koagulerede og vallen skilte sig fra. Sker det, er
kasein-partiklerne omgivet af slimhinder, som

Dioskurides (1. årh. e.Kr.) omtaler i De materia
medica (4. cap. s. 95, 97) en plante γάλιον galion
– måske Gul Snerre – med den egen-skab at
kunne bruges som løbe til at koagulere mælk
(gala), idet man siede gennem den finstænglede og -bladede vækst. I det botaniske system
hedder planten (Linné 1737) Galium verum,
’den ægte mælkeurt’. Den danske professor
E. Viborg foreslog 1793 navnet mælkløbe, der
dog aldrig blev anerkendt, men en lang række
navne i andre sprog vidner om den tilskrevne
egenskab eller anvendelsen som løbe:
• Sv.6 mjölkysta 1685ff., täten, tätgräs 1716ff.,
ystgräs 1764ff., löpegräs 1806, Öland 1880,
anvendes til mælks ostning, byttagräs ’bøttegræs’ 1845;
• fi.7 jamakkanor’ heinä ’surmælksgræs’,
emäntäkukka ’husmoderblomst’ (o. 1860);
• ty.8 labkraut 1549ff. ’løbeurt’, også om
andre Galium-arter, in der Hauptsache ein
Büchername, käslabkraut ’osteløbeurt’, kälbermagen ’kalvemave’, kworkblume ’kvargblomst’, gielrensel ’gul-løbe’. Af schweiz.
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mege(n), mage(n) om osteløben brugt på
sæteren måske: megerkraut 1539–42, megerlabkraut 1685, magerkraut 1741;
fr.9 caille-lait 1779ff., til cailler ‘få til at koagulere’ jf. caillé ’tykmælk’; fraise de lait,
herbe à cailler, lait repandu, dial. co = caillette de veau ’kalvemave’;
eng.10 rennet, runnet ’løbe’, cheese-renning
1597, – running, from its supposed power of
curdling milk, keeslip = cheeselip (Skotland), angelsaks. cys-gerum af cys ’ost’ og
et ord beslægtet med ty. (ge)rinnen; gælisk
(højskotsk) lus an leasaich ’løbeplante’;
sp.11 cuajaleche ’løbe + mælk’, hierba cuajadere ’løbeurt’ , katal. quallallet af fr.
caille-lait;
portug. erva coalheira ‘løbeurt’, erva-docoalho, coalha-leite ’mælkeløbe’;
it.12 presam ’løbe’ jf. presuola; erba qualeisa,
– quacc ’koaguleringsurt’, quagghiu latti
’mælkeløbe’, kaluka (Sardinien) til lat. coagulum; caglio, kontamination af coagulua
+ galium;
russ.13 syvorotemb til syvorotka ’valle’,
syčužnik til syčug ’løbemave’; i mange slav.
sprog: sydriščo, syřiste, sydrišicca – alle ’løbe’;
slov. mlekoseda af mleko ’mælk’ og sedati
’sætte sig’.

Om anvendelsen i Sverige oplyser Linné 1725,14
at planten kaldes mjölkysta, ty om hon lägges i
miölck löpnar hon, som deruti woro löpe, men
også kernegräs – uden tvivl fordi den lagt i
kærnen bevirker, at fløden desto hurtigere bliver til smør. I samme værk citerer han på latin
fra Georg Franke von Frankenau’s Flora Francica 1672, s. 109: frisk Galium luteum blomster
lagt i kogende mælk får den til at løbe på grund
af deres flygtige sure bestanddele. 1747 forklarer
Linné slægtsnavnet Galium: emedan mjölcken
löpnar af thetta. Ost blir ock af åtskilliga löpen,
ty annan egenskap får wår ost, som löpnar af
3:dje magen i kalfwarne.15 – Også i Finland er
arter af Galium anvendt til tätmælk.16
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Svenskeren Conrad Quensel hævder 1804,17
at køer, som æder noget af urten, giver mælk,
der oster eller løber lettere end når den sædvanligt løber [sammen], hvorfor man navnlig
i Irland bruger at lægge den i mælken for at
oste den. Samstemmende meldes fra Island
1772,18 at hvis køer æder planten, kan mælken
ikke holde sig, men skilles i ost og valle; det
har man ofte erfaret. – I nogle tyske egne blev
mælken siet gennem et bundt Burre-Snerre
(Galium aparine).19
J. Gerarde fortæller i sin Herball (urtebog)
1597 om Gul Snerre, at the herbe ... is used for
rennet [løbe] to make cheese, om bønder i Italien (Toscana) hedder det, at de bruger den til
at skille mælken for at osten, de laver af fårs og
geders mælk, skal blive sødere og mere behagelig i smag og desuden mere holdbar. Folk i
Cheshire, navnlig omkring Nantwich, hvor
den bedste ost laves, bruger den også i deres
løbe, og værdsætter denne ost meget højere
end sådan lavet uden.
Dette gentages af flere senere forfattere.
Linné erklærede i sine forelæsninger på Hammarby 1770:20 dens particula siges at koagulere
mælken ... de [englænderne] har den sammen
med løben, når de skal gøre den bedste engelske ost, og 1774 skriver den norske biskop J.
E. Gunnerus:21 Englænderne bruger meget ofte
til løbe saften af ... Gul Klammerurt, Maries
Sengehalm, hvorfor den også på engelsk hedder
cheese-renning, på fransk caille-lait og på tysk
labkraut; John Lightfoot’s Flora Scotia (I, 1777,
s. 116): The rennet is made ... with decoction of
this herb. The Highlanders commonly added the
leaves of the Urtica dioeca [nælde] ... with little
salt. Mælken skilles ved hjælp af Gul Snerre,
det sker navnlig i Frankrig og det engelske
grevskab Chester (1794);22 i Gloucestershire
og andre egne af England har man brugt
denne art, enten alene eller blandet med saften af nælde, for at få mælk til at løbe sammen (1862).23 Endnu 1897 skrives,24 at planten
finder stadig praktisk anvendelse (som løbe) i
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det vestlige England, i grevskaberne Somersetshire og Herefordshire, og 1955:25 throughout Europe for centuries it has curled milk for
making cheese.
Men næsten lige så længe og ofte er plantens egenskab betvivlet. Det er et gammelt
sagn, at den kogt med mælk skal bringe den til
at løbe sammen (C. G. Rafn 1796);26 at den kogt
med mælk skulde bringe den til at løbe sammen,
som man fordum har paastaaet, og som har givet
anledning til det af Viborg og Rafn brugte slægtsnavn melkløbe [en oversættelse af det franske
caille-lait], nægtes af adskillige nyere forfattere
(J. W. Hornemann 1821).27 I Sverige forekommer Gul Snerre desuden så sparsomt, at den
næppe kan have spillet nogen rolle som løbe.28
Den svenske landøkonom A. J. Retzius har
1806 i sin Flora Oeconomica Sveciae (I, s. 280)
flg. forklaring:
Det er en så almindelig tanke, at blomsterne oster mælk og kan benyttes som løbe
til ostning, at urten heraf fik navn både på
fransk caillelait og tysk labkraut; men denne
påstand er ikke desto mindre ubegrundet.
Allerede år 1768 anstillede jeg ... mange
forsøg på flere måder, men de mislykkedes. Således er det gået også Parmentier og
Rafn. Det er bekendt, at i Chester i England
laves gul ost, der nu farves med anotto eller
orleana, men forhen har man dertil efter
Ray’s beretning [1670] brugt blomsterne af
Gul Snerre blandet med løbe, og dette har
formentlig givet anledning til denne urigtige
tradition, som den ene [forfatter] efter den
anden troligt anfører.

Retzius’ ”tolkning” har dog den alvorlige
brist, at plantens egenskab nævnes allerede af
Dioskurides, d.v.s. længe før man farvede ost
i England.
Parmentier og Deyeux fodrede køer ti dage
med daglig 30 pd. Rumex (syre) og Snerre, men
iagttog ingen ændring af mælken (1800).29 1888

omtales fra Norge et andet fodringsforsøg
med 40 kg frisk, blomstrende Snerre blandet
i grønne vikker. Mælken blev tynd og blålig,
den og fløden fik en ubehagelig smag, som
sur var mælken osteagtig, men ikke sammenhængende. 24 timer efter at mælken var bortsat, kunne man bestryge fløden med den flade
hånd, uden at denne hæftede ved.30
Schweizeren Hohl fandt 190631 på Alm.
Snerre (Galium mollugo) en Bact. synxanthum
var. galli mollugini, som under gulfarvning af
mælken gjorde denne meget slimet. Dermed
blev den tre år forinden af tyskeren C. Peter32
fremsatte formodning, at plantens gamle navn
labkraut ’løbeurt’ har en eksakt baggrund,
tilsyneladende bekræftet. Man har for øvrigt
(1929) i Gul Snerre påvist en ubetydelighed
løbeferment (1–1.7 mg pr. 100 g plantemasse).33
Senere forfattere peger på, at der ikke sker
nogen egentlig løbekoagulering, men at plantens indhold af syre- og garvestof bevirker en
sammenløben, delagtig er rimeligvis også de i
mælk normalt tilstedeværende mælkesyrebakterier og plantens vedhæftede syredannende
mikrober.34

V i b e f e d t, (t ä t ö r t )
Vibefedt og Soldug afsondrer et slimet bladsekret, hvormed insekter o.a. smådyr fastholdes
og ”fordøjes” (kødædende planter). Mærkeligt
nok nævnes de ikke af antikens og middelalderens forfattere. Først fra midten af 1500-tallet dukker de op i litteraturen, på grund af
bladsekreternes lighed, fælles voksested og
måske også samme anvendelse ofte botanisksystematisk blandet sammen. Navnlig Soldug
med de altid ”dug”-skinnende blade tillægges
mystiske navne og mirakuløse lægekræfter.
I slutningen af 1700-tallet bliver man klar
over, at de fanger insekter for at opsuge deres
næringssafter.
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Vibefedt eller tätört (Pinguicula vulgaris), ur Charlotte von Schéele, Apoteksväxter, 1906.
Ad empirisk vej opdagede man endvidere,
at bladene lagt i mælk fik den til at ændre konsistens. Herom vidner en lang række folkelige
navne – til Vibefedt:
• Sv.35 tätgräs 1734ff, -ört 1749ff., tät betyder
både ’tæt, tyk’ og ’løbe’; sätgräs, -ört 1734ff.,
sät er karret, hvori mælken ”sættes”, tätmjölksgräs 1762, tätmjölksblad, ympgräs
’podegræs’, skyrgräs (Dalarne), skörblad,
-blomma, löpegräs;

• no.36 tette, tetteblomst, -græs 1766ff., kjæsegræs 1786, tjukkmølkgras;
• isl.37 lyfjagras 1772ff. ’løbegræs’, hleypisgras
1830ff. ’løbegræs’, hleypa ’få mælk til at
oste’; kæsis-, kæsirgras 1830ff. ’ostegræs’;
• færø.38 undidøgugras o. 1780ff., undirløga = osteløbe, dermed koaguleret mælk er ”underlagt”;
• fi.39 maitoruohu 1755 ’mælkegræs’, piimäruohu
1850–66, piima = tykmælk af skummet sødmælk; venytysruohu, til venytan ’forlænge,
trække ud’ (om den trådtrækkende surmælk);
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• engl.40 earning-grass, præfiks af curdling ’få
mælk til at løbe sammen, oste’ jf. yirningirse, ekkel-girse (Orkney- og Shetlandsøerne); thickening-grass (Skotl.), steep weed,
-grass, -wort (Nordirland), steep ’dyppe i’;
gælisk (høj skotsk) lus a bhainne ’mælkeurt’;
• fr.41 dial. cáya-lach = caille-lait, sml. Snerre
s. 77;
• ty.42 schmantblätchen (Zips, forhen Ungarn,
nu Czekoslovakiet), til schmant ’sur
fløde’; forf. nævner i denne forbindelse
schmantblätter = hasselurt (Asarum europaeum), hvis friske blade blev lagt i nymalket mælk for at få mere schmant af den.
Et par andre navne skyldes bladrosettens
lighed med kærnestavens (oprindelig korsformede) ”plasker”: no. melkekors, dial.

Vibefedt eller tätört (Pinguicula vulgaris).
Foto: Håkan Tunón.

mjølkekross, kjennekross,43 gælisk badan measgan ’smørmixer’ (egentlig badan ’lille dusk’
+ measgan ’lille smørfad’, eller til measg
’blande, røre [om] i’.44 Endnu en række gamle
og temmelig enslydende navne med smør- og
fedt- som præfiks sigter til den glinsende bladslim (jf. slægtsnavnet Pinguicula 1561ff., af lat.
pinguis ’fedtet’).
Et sagn optegnet i Østrig beretter, at Vibefedt fra først af var et ypperligt kvægfoder og
gav så rigelig mælk, at hyrderne ikke kunne
overkomme at behandle fløden; de forbandede
den derfor, og mælkerigeligheden ophørte.45
Et irsk navn wachdar ’overflade, fløde’ skyldes
den mening, at mælk fra køer, som æder planten, sætter tykkere fløde, og schweiz. ankenblümli, änkeli (til anke ’smør’), at smørret bliver smukt gult (1885).46
I Holland mente man (1777), at når køer åd
Vibefedt, blev mælken ”lang” (slimet),47 det
samme meddeles af Linné 173748 fra Lapland.
Denne mælkefejl kunne have ført til, at man
begyndte at anvende planten som ”løbe”,49 men
Linné’s første oplysninger (1725) tyder på, at
man benyttede bladene mod fejl ved mælken:
Nar miölken will löpne för hastigt och blifwer
mycken siäring [adskilt] skall man lägga bladen
på sitelen, och när man henne siler [sier], sila der
igenom50 (sml. nedenfor 1770); lagt i silen giör
[den] at miölken sätter intet serum då hon löpnar
... Denne har samma egenskap som gäst [gær] at
des kraft går in infinitum (ved Uppsala 1748).51
Uagtet Linné ofte omtaler plantens rolle
ved fremstillingen af tät- eller sätmjolk, synes
han ikke at have virkelig kendskab til sagen,
men refererer andres udsagn. På Laplandsrejsen 1732 noterer han:52 I dag [13/6] fik jag på ett
par ställe Sätmjolk, dett andra kalla tätmjolk.
Äfwen wistes mig tätgraset s. Pingvicula ..., og
videre: Då engång man fått henne [podemælken], brukas hon hela åhret, ja torkas såsom gäst
om wintren till wåren. Fra Dalarne (1734) og
Norrland (1737) oplyser han, at bladen upplockas, lägges i filtra då mjölken silas, hvarefter
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hon blifver mycket fast och kallas sätt- eller tättmjölk;53 1737 i Flora Lapponica: Nogle blade
plukket kort forinden lægges over et filter og
herpå hældes nymalket, yvervarm mælk, den
stilles til hvile for at syrne, på denne bedre
end andre måder får mælken en langt større
sejhed, holdbarhed og fasthed, og der udfældes ingen valle, som det ellers sker. Då sådan
mjölk en gång blifvit beredd, behöfver man ej,
för att erhålla mera sådan, använda nya blad,
utan man blandar endast en half matsked af den
förra med ny. Denne får därigenom liknande
beskaffenhet samt förmåga att, liksom en jäst
förvandla ytterligare annan mjölk.54 I forelæsningerne på Hammarby 1770 sagde Linné iflg.
Martin Vahl’s referat:55 I hele Norrland oven
for Gävle bruger de den til tætmælk. Man ser
om sommeren, når mælken sættes til at løbe,
at næsten halvdelen bliver valle med bobler
under fløden, der får en ubehagelig smag.
De siger, at mælken syrner for hurtigt, mod
dette er Pinguicula suveræn, thi mælken bliver
fastere, får en mere behagelig smag og næsten
ingen valle. Der tages kun 30 blade, der lægges
på sien, så slår man varm mælk derpå, og herefter bliver den tætmælk, hvilket man kun gør
en gang om sommeren.
Samtidige og senere forfattere, der omtaler
tilberedningen af tätmjölk, har tilsyneladende
hentet størsteparten af deres viden fra Linné’s
skrifter.
1749 fortæller svenskeren Nils Gisler:56
Af denne rod plukker man [i Medelpad]
store håndfulde friske blade og lægger dem
i bunden af en si, derefter sier man varm
gedemælk gennem dem, lader mælken stå
stille fire–fem dage alt efter varme og årstid, så er den færdig. Nogle gnider først
hele siens bund med de friske blade, andre
malker direkte på bladene i et stenkrus. Har
tykmælken først fået den rigtige kvalitet,
kan man let meddele egenskaben til anden
mælk, idet man blot tager nogle skefulde og
gnider på siens bund.

~: 1053 :~

A. J. Retzius 1806:57 Vibefedts vigtigste
anvendelse er til tätmjölk i Lapmarken, Norrland, Norge og Island. Man lægger nogle
nyplukkede blade i sien og sier yvervarm mælk
igennem. Når mælken er løbet, giver den vel
mindre fløde, men bliver fastere og uden valle,
denne viser sig først, når man lader mælken stå
flere døgn. Når man siden tager af den med
tätört løbne mælk, en halv eller hel spiseskefuld, og fordeler i en anden beholder og sier
mælk på, bliver deraf igen tätmjölk ... Man
beretter, at den bliver fastere af allerede færdig
tätmjölk end af selve urten.
E. von Greyerz, der var inspektør på et
svensk gods, kan i en afhandling publiceret 1874 oplyse flg.:58 Norrlændingen tager et
bundt tätgräs, stikker denne i mælkebøtten og
får i løbet af et par døgn ”lang mælk”. Eller
han giver koen lidt tätgräs at æde, og se, nu
malker den i dagevis derefter ”lang mælk”.
Han føjer til, at Vibefedt er ham ubekendt
og skal være sjælden, hvorfor kloge husmødre
altid om vinteren opbevarer tätmjölk til første
podning næste forår.
Iflg. en anonym beretning i Berlins Molkereizeitung 190359 sker tilvirkningen af långmjölk efter en hr. Berkow’s erfaring således:
En træbøtte til 1–2 liter mælk gnides indvendig med Vibefedt, i bøtten hældes ca. l liter
frisk, yvervarm mælk, ved alm. stuetemperatur har den i løbet af 24 timer fået den ønskede
seje konsistens. Som gæringsvækker hældes
denne mælk over i et større træfad og blandes
med frisk sødmælk. – Anvendelsen af Vibefedt
som ”løbe” i Sverige er meddelt Else Emrich så
sent som o. 1930.60
F. C. Schübeler omtaler 1888 plantens anvendelse til tetmelk i Norge, men kommer ikke
nærmere ind på dens konsistens eller podning. I
Norge har man ... vidst besked herom i begyndelsen af det 18. århundrede.61 Fra Færøerne meddeler J. C. Svabo o. 1780:62 Når den kommer mælken nær, skal den gøre, at den løber sammen,
men man driver det vel for vidt, når det påstås, at
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mælken løber, når kun bøtten sættes over den på
marken. Et århundrede senere bliver Vibefedt
vistnok ikke længere anvendt på denne måde.63
Også på Island må planten være blevet brugt
som kalveløbe, men oplysningerne herom er
meget sparsomme og usikre.64
Virker som løbe på komælk ... Man tror, at
den giver tæthed (consistence) til mælk ved at
si den gennem bladene (Skotland); koagulerer
mælken og forhindrer, at den skiller i valle og
fløde (Frankrig).65 – Helt isoleret står en medelelse 1918 i et tysk værk om erstatningsstoffer fra planteriget:66 Til at mørne friskslagtet
eller sejt kød anvendes hist og her fettkraut,
Pinguicula vulgaris, bladene afsondrer en saft
indeholdende løbeferment, som sat til vand,
hvori ligger kød, har opblødende virkning på
det (sml. nedenfor).
Som det fremgår af citaterne råder nogen
usikkerhed mht. den faktiske rolle, Vibefedt
har spillet i mælkehusholdningen. Planten er
ret alm. i Danmark (undtagen Bornholm), i det
øvrige Norden kun langs Norges vestkyst, på
Gotland og enkelte steder i Skåne og i Uppland.67
Også floristisk har meddelelserne om anvendelsen således et svagt grundlag. Desuden undgås
den slimede plante af græssende dyr.
Kemikeren K. W. Scheele, der opdagede
talrige organiske og uorganiske stoffer (bl.a.
klor, glycerin, blå- og mælkesyre), mente
1793,68 at et udtræk af astringerende (sammentrækkende) vækster, således Vibefedt,
indeholdt fri syrer, som forårsagede mælkens koagulering. Mange senere forfattere
bekræfter (?), at foder indeholdende Snerre,
Vibefedt, Soldug, Syre o.a. sump- og engplanter lejlighedsvis giver ”slimet mælk”.69
L. Wittmack lagde 1878 ituskårne Vibefedtblade i glas med nymalket mælk og stillede
dem kl. 19 i et køligt rum, næste morgen
var mælken trådtrækkende, men ikke sej
som den svenske tätmjölk; den løb fra skeen
omtrent som tynd sirup. I kontrolglas uden
Vibefedt skete ingen ændring af mælken.

Bladsekretet tilsat vand kunne opløse deri
liggende kød.70
Iflg. K. G. Dernby 1916–17 består den dialyserede pressesafts proteolytiske enzymer
af Pinguicula-tryptase (ikke med pepsin og
erepsin), mens Soldug-enzymerne er pepsinlignende uden erepsin og trypsin.71 Bladene
indeholder løbeenzym, udskiller et surt, peptoniserende sekret og et antiseptisk virkende
stof, benzoesyre (1947).72 Senere undersøgelser
peger mod, at de kødædende planters enzymer må regnes til fytopapainaserne, hvis pHoptimum svinger efter substratet og oftest
falder sammen med dets isoelektriske punkt.
Det kunne forklare de ret varierende forsøgsresultater. Pressesaft af Vibefedts blade tilsat
antiseptisk stof starter en tydelig enzymatisk
aktivitet ved svagt basisk (aldrig sur) reaktion,
men får næppe mælk til at løbe sammen, da
kaseinet ikke koagulerer, blot spaltes i enklere
forbindelser, hvilket dog resulterer i et tyktflydende mælkeprodukt.73

S ol dug, (s i l e s h å r)
Til tät- eller långmjölk blev oftest benyttet
Vibefedt, men også Soldug. Gisler meddeler
1749, at han i Ångermanland og Gästrikland
(Finland) så Drosera anvendt. 1755 nævner
Linné kort, at Soldug har samme virkning på
mælk som Vibefedt74 (ikke gentaget på Hammarby 1770); også denne plante modvirker
mælkefejl – curera miölken om somrnaren, då
hon är förtrollad [fordi køerne har ædt svampe].
– Schübeler oplyser 1888: Det er ikke mig
bekendt, at denne urt i Norge bruges til noget som
helst øjemed, men i Sverige og navnlig landets
nordlige del bruges bladene til at fremstille
tettemelk.75 Nogle steder i Sverige har almuen
troet, at planten fik denne egenskab, fordi jomfru Marie brugte bladene som siklud.76
Om Drosera peltata skrives i et indisk værk
om lægeplanter: Bladene anbragt i mælk får
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Soldug eller sileshår, ur Johann Georg Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796.
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analyser indeholder Soldug bl.a. garve-,
myre-, eddike-, benzoe-, propion-, æble-,
citron-, smørsyre, tannin, et rødt farvestof,84
i blade, kirtelhår og sekret findes proteinaser,
der spalter æggehvidestoffer ved sur reaktion
(pH 3.2–4.3),85 et proteinopløsende ferment
og organiske syrer, der som dyrs mavesaft
nedbryder især proteiner.86

K e m i o g B a k t e r iol o g i

Soldug eller sileshår. Foto: Håkan Tunón.
den hurtigt til at løbe sammen, men et koldt
udtræk af planten har ikke denne virkning.77
Nogle få herhen hørende navne (1729ff.):
tätgräs, -ört, tätmjölksgräs er antagelig lån fra
Vibefedt,78 det gælder måske også fi. maitoheinä ’mælkegræs’.79 Det da. løbeurt o. 170080
har rimeligvis en helt anden oprindelse, det
svarer til holl. loopigkruid 1616ff. og skyldes
plantens anvendelse som veterinært afrodisiakum (brunstmiddel).81
Soldug blev siden 1600-tallet anvendt
mod talrige sygdomme, men af planten var
til ind i 1930’erne kun isoleret nogle få karakteristiske indholdsstoffer. W. R. Witanowski
påviste 1934 i bladene en flygtig forbindelse
C11H803, som han kaldte droseron, men siden
viste sig at være identisk med plumbagin (af
Plumbago europaea) og antibiotisk over for
bl.a. streptokokker.82 Dernby havde o. 1917
i bladslimen konstateret et acidalbumin
spaltende enzym af pepsin-typen, og han
udelukkede tilstedeværelsen af trypsin og
erepsin.83 Iflg. senere delvis modstridende

I alle tre planter er påvist løbeenzym. Det er
imidlertid bemærkelseværdigt, at mange forfattere, der ellers udførligt omtaler tät- eller
långmjölk, ikke nævner dem eller endog
benægter, at de nogen sinde blev benyttet til
dette surmælksprodukt. Her imod står en lang
række oplysninger, der med selvfølgelighed
nævner deres rolle i datidens mælkehusholdning. Faktisk forholder det sig sådan, at disse
vækster slet ikke var nødvendige: normalt
havde man til podning altid lidt gammel tätmjölk eller kunne låne den hos naboerne.
Det tilsyneladende paradoks kan have flere
årsager:
1. Anvendelsen skyldtes lighedsmagi; bladslimen lignede surmælkproduktets trådtrækkende konsistens (også snegle skal være brugt
som primitiv løbe!) og man ville direkte overføre denne egenskab til mælken;
2. med tätört (især Vibefedt) kunne blot
fremstilles en mindreværdig slimet mælkekonserves; anvendelsen har sandsynligvis
været meget lokal, og efter at man fik et bedre
podeemne (jf. 3), opgav man denne praksis;
3. mælkesyrebakterier, der tilfældigt fandtes på planternes slimede, jordnære blade,
bevirkede tykmælksdannelsen, siden brugte
man næsten udelukkende gammel tätmjölk til
podning. At täta med tätort kunne let mislykkes
og var altid besværligt, derfor benyttede man hellere allerede tätad mælk.87
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Soldug eller sileshår, ur C.A.M. Lindmans
Nordens flora, 1917.
Fordringsforsøg o. 1840 med Vibefedt og
Soldug gav ”slimet mælk”.88 Fra Mellemsverige oplyser Greyerz 1874, at Vibefedt i foderet bevirkede ”lang mælk” og flere døgn efter
forsøgets ophør; ostestoffet var udfældet mere
og mindre findelt og dannede efterhånden en
emulsion med den øvrige mælk.89 Svenskeren Jönsson90 fandt på Vibefedt regelmæssigt
mikrober (kokker), der rendyrket og podet
på mælk gav den typiske långmjölk. På mejeriforsøgsstationen Pilsen rendyrkede Rosam
189891 Vibefedtmikrober hentet fra Sverige og
Norge, dermed kunne fremstilles långmjölk,
men efter ca. en uge indtraf serumfraskillelse
uden at ostestoffet på sædvanlig måde var koaguleret, måske på grund af for høj opbevaringstemperatur. Samme år betvivler Fleischmann92
ud fra egne forsøg, at Vibefedt er anvendelig,
dog tilføjer han: Skulle det alligevel lykkes, må
man antage, at de bakterier, som således ændrer
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mælken, finder et gunstigt næringssubstrat på
Vibefedt og der er hyppigt forekommende. Også
den norskfødte Gerda Troili-Petersson sætter
189893 spørgsmålstegn ved, at man med Vibefedt og Soldug har kunnet lave tätmjolk; hun
anstillede talrige forsøg og kun meget få lykkedes. Bladene gav nok mælken en høj viskositet, men denne egenskab lod sig som regel ikke
overføre til frisk, kogt mælk. Mælkeprøver
kogt med Vibefedtblade blev slimet, og heller
ikke denne klæbrighed var det muligt at inducere på anden mælk.
Ved meget nøje undersøgelse af Soldugs kirtelhårshoveder fandt hun imidlertid en Bact.
droserae, som gjorde mælk ”lang” og gav typisk
tykmælk; senere identificerede hun mikroben
som Bact. lactis longi, der giver ”lang mælk”,
og gjorde den interessante opdagelse, at den
streptokok, som blev isoleret fra långmjölk,
var nært beslægtet med Bact. lactis acidi, der
normalt forårsager mælkens spontane sammenløben. Begge startede i steril mælk en
mælkesyregæring, hvorved blev dannet en
højredrejende form af mælkesyre, og begge
bevarede under tilstedeværelse af oidium lactis udviklingsevnen betydeligt længere end
i renkultur. I långmjölk findes sædvanligvis
begge former, men de er i kulturer vanskelige
at adskille. Dermed kunne også forklares, at
podningen med langmælkskultur gav snart
ægte långmjölk og snart mislykkedes.
Den norske bakteriolog Olsen-Sopp refererer 191294 forsøg med Vibefedt. Resultatet
blev en fordærvet, stinkende mælk, der efter
tredie døgn var meget sej, men jo oftere steril
mælk blev podet dermed, desto mindre sej var
konsistensen, og efter tre uger forsvandt sejheden helt. Et vandekstrakt af plantens blade
gav nogen sejhed, men trods talrige dyrkningsforsøg kunne han ikke isolere slim- eller
tätedannende mikrober fra produktet. De
positive resultater blev udelukkende opnået
med helt unge, netop fremskudte forårsblade.
Iflg. Olsen-Sopp må den egentlige årsag til
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slimdannelsen snarere være plantens stofskifteprodukter og enzymer.
Professor Støren afprøvede 30 forskellige steder i Norge Vibefedt og Soldug på mælk uden
at få ægte tätmjölk. Mælken blev vel undertiden
noget slimet, men havde en ubehagelig rådden
smag og var efter kort tid helt uspiselig.95
Uanset de mange uoverensstemmelser mellem ældre litteratur og nyere forskningsresultater turde dette næringsmiddel skyldes specielle slimdannende mikrober (der ikke danner
mælkesyre) mere end planternes løbefermenter. Streptococcus lactis longi må fra først af være
indkommet spontant, fra luften eller via planternes blade, når man siede frisk mælk gennem
dem (for at modvirke mælkefejl?), og siden
bevarede man bakteriekulturen i mælkerester
til senere brug. Det lokale klima, temperaturog jordbundsforhold, voksestedet m.m. kan
spille en væsentlig rolle for tilstedeværelsen
af den specifikke mikroepifytflora netop i det
nordlige Skandinavien. For langmælkdannelsens bakterielle årsag taler også, at egenskaben
kan overføres, og at fremstillingen kræver et
vist tidsrum ved bestemte temperaturer.96
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