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lYCopodi aCeeR Ne  i  FolK e-  oG 
sKol m ediCi NeN

Lycopodium synes ikke at have været anvendt 
medicinsk i antiken. plinius omtaler (nat. 

hist. XXiV, s. 103) en plante selago, men om 
dermed menes L. selago kan ikke afgøres. Helt 
frem til nutiden blev lycopodiaceae regnet 
blandt mosserne, jf. muscus terrestris ”jordmos” 
i renæssancens tyske urtebøger, som giver de 
første oplysninger. L. clavatum er afbildet før-
ste gang 1552 i Hier. bock’s Kreutterbuch, hvor 
navnet neunheil antyder, at drogen allerede 
havde en alsidig medicinsk anvendelse.

A ppl ik at ioner (h er ba)

iflg. bock skal den pulveriserede urt druk-
ket med rødvin stille diarre og dysenteri. i 
folkemedicinen gælder det også l. cernuum;1 
endvidere infus af l. selago mod mavekatar 
(skotland 1777),2 mælkedekokt af L. anno-
tinum mod især børns koliksmerter (samer i 
Finland),3 L. phlegmaria gives som stomachi-
kum (ostindien) og L. clavatum mod forstop-
pelse (Rusland).4 – dekokt af L. clavatum eller 
L. selago er folkemedicinske laksantia (sverige, 
tyskland, Rusland)5 jf. purgermossa (1659), pur-
gierbærlapp, -moos, og emetika (sverige, tysk-
land, skotland, letland, sovjetunionen).6 
som diuretikum er givet udtræk af L. clava-
tum og L. selago (tyskland),7 L. phlegmaria og 

L. obscurum var. dendroideum med Diervilla 
lonicera (ojibwe indianere, usa),8 mod urine-
ringsbesvær L. clavatum jf. seichkrüutl, harn-
kraut (Østrig),9 betændelser og spasmer i urin-
vejene (Rusland),10 L. selago i maden for mictio 
nocturna (Norge);11 L. clavatum er en uvurder-
lig droge mod polyuri og cystospasmer, meget 
gavnlig mod børns og voksnes mictio nocturna 
(indien).12 – det vistnok eneste nævn af L. i 
ældre danske lægebøger (slutningen 1400-t.) er 
et øldekokt mod blæresten.13 en te af L. cla-
vatum drikkes for nyrelidelser (tyskland)14 og 
nyresten (Rusland),15 af L. circinale (Selaginella 
involvens) mod nyregrus (kinesisk medicin i 
malaya).16

iflg. susrutas’ overlevering fra indisk old-
tid blev som abortivmiddel i 6. måned brugt 
bl.a. L. imbricatum,17 og breynius oplyser 1676 
om l. selago: vis ei ad foetus depellendos effi-
cacissima, meretricibus, infanticidium saepius 
eadem committentibus, plus satis nota inest;18 
også i Norge blev udtræk af denne art benyt-
tet som illegalt abortivmiddel,19 endvidere i 
Galizien,20 polen,21 Østrig22 og Rusland,23 her 
også L. annoti num,24 i argentina L. saururus,25 
i slovakiet skulle det være nok at pigerne bar 
planten i tøjet – jf. netáta ’ikke fader’.26 L. com-
planatum kaldes af bock og senere urtebogs-
forfattere27 ”vild sevenbom”, jf. holl. zeven-
kruid, med hvilket velkendte abortivum L. 
også har nogen habituel lighed. iflg. linné er 

ur svensk farmaceutisk tidskrift 1970 nr 74, s. 943-952.

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards 
biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk. Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk 
mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
ISBN: 978-91-86573-48-5



~: 394 :~ Vagn J.  Brøndeg a a r d

L. clavatum af barselkvinder anvendt udvortes 
for at fremskynde fødslen;28 ukrainske kvinder 
bandt L. selago om underlivet for at modvirke 
menorragi,29 i ostindien er L. phlegmaria et 
emmenagogum.

dekokt af L. clavatum var (er?) i Østrig, 
schweiz og bayern et husråd mod krampe 
(også veterinært), jf. krampfchrut, gramkraut 
’krampeurt’,30 mod læggekrampe blev planten 
anvendt også magisk: den skulle hemmeligt 
lægges i fodenden af patientens seng eller hans 
støvler, strømper.31 i en indisk materia medica 
anføres L. clavatum som middel mod epilipsi.

te af L. selago er drukket for ildebefindende 
(Norge),32 af L. annotinum mod hovedpine 
eller den kogte plante gnedet på issen (samer).33 
slovensk folkemedicin giver dekokt af L. cha-
maecyparissus for børns søvnløshed,34 russisk et 
udtræk af L. clavatum som dormitiv;35 enkelte 

steder i sovjetunionen er planten anvendt ved 
behandlingen af nervelidelser.36 For tand-
pine skylles munden med dekokt (island, 
Rusland).37 – infus af L. clavatum, L. phleg-
maria og L. saururus er tillagt afrodisiakiske 
egenskaber;38 i ældre tid var mange, som lagde 
röwhaller i vand og gav køer, som de ikke kunne 
få med kalv (Jylland).39

l. dienet sehr wol zum Hitzigen Podogra 
(Hier. bock 1552). mod reumatisme, gigt, er 
i indien givet udtræk af L. clavatum, i polen 
og slovakiet navnlig af L. selago; en nord-
amerikansk indianerstamme bader stive 
led med dekokt af L. obscurum,40 på Hawaii 
skal patienten vaskes med koldt afkog af L. 
polytrichoides.41 – Finsk folkemedicin har mod 
børns rakitis et dekokt af L. annotinum som 
badevand, jf. (1759ff.) riisiheinä, -ruohu (riis = 
rakitis), risgräs.42 tilsvarende på saint Thomas 

Almindelig ulvefod eller mattlummer (lycopodium clavatum). Foto: Håkan tunón.



~: 395 :~lycopodi ace er ne

(Vestindien): børn, som går unormalt, bades 
med infus af L. cernuum.43

det færøiske navn hostagras (o. 1780ff.) til 
L. selago skyldes, at et Afsød af denne Urt er 
et gammelt bekjendt middel for Brystsvaghed 
og mod Hoste,44 men oprindelig drak man 
måske et udtræk af tussilago farfara.45 Kinesisk 
medicin i malaya giver L. circinale for hoste. 
eddikeudtræk af L. selago til gurgling mod 
halsbetændelse (island), te af L. clavatum mod 
lungesygdomme (indien), af L. nidiforme mod 
lungebetændelse (meksiko).

børnesår blev i Norge badet med dekokt 
af L. selago,46 hævelser og erysipelas pålagt 
et grødomslag af L. selago kogt med blade 
af Alnus og havremel i mælk, jf. ros(a)gras, 
-mose.47 dybe blodige frostrevner i hænderne 
(”wirblock”), kirtelsvulster, hududslet, øjen-
betændelse, smertende lemmer pålægges L. 
clavatum eller bades med udtræk, jf. horlock-, 
wirblocksgekräutich (Zips. – ty. sprogø, tidl. i 
ungarn, nu tjekkoslovakiet).48 l. selago er i 
Rusland anvendt som ”pustelsalbe” for øjen-
betændelse. L. rubrum på Caracas anbefalet 
mod elefantiasis. – Kløe bades med udtræk af 
L. selago (letland).49 Vinafkog af L. clavatum 
til smertestillende omslag og mundskylning 
for at fæstne løse tænder (bock 1552); indgik i 
råd for hestens skurv (1743).50

andre folkemedicinske applikationer: 
L. circinale for prolapsus ani (kin. medicin i 
malaya), koldt dekokt af L. cernuum til bad-
ning for beri-beri (malaya),51 afkog af L. clava-
tum mod rabies (ungarn, Galizien, Rusland),52 
af L. selago mod feber (Grønland, Rusland),53 
øldekokt heraf til at svede på (Norge). Vinaf-
kog stiller blodgang (Norge 1766),54 før pinse 
fik kvæget L. selago profylaktisk mod blodsot 
(letland) – blodgang, -sot var forskellige 
sygdomme med blodig fæces, især dysenteri; 
infus af L. lucidulum mod blodspytning (New 
Foundland),55 L. inundatum indgik i delvis 
magisk middel for øjenlidelser (engl.).56 ”plica 
polonica”, marlokker, var i polen en almindelig 

hårsygdom, man badede hovedet med dekokt 
af L. clavatum; i det gamle Frostviken blev hår, 
der kløvede i spidsen (hårmask) vasket med 
urinafkog af L.57

Russisk folkemedicin gav dekokt af L. cla-
vatum eller L. selago mod drikfældighed.58

et udtræk af L. polytrichoides er på 
Hawaiiøerne et tonikum efter sygdom, i 
Kina infus af L. clavatum og L. obscurum,59 
te af tørret L. complenatum dirkkes som revi-
ver (ojibwe indianerne, usa), af L. circinale 
for gamle folks sygdomme (kin. medicin i 
malaya); på Fijiøerne drikker kun kvinder en 
kold te af L. cernuum, plantens særlige kraft 
tilskrives dens vækst i rød jord.60 et ølafkog af 
L. clavatum blev i letland benyttet som tand-
hygiejnisk mundvand.

Homøopatien giver L. for en lang række 
indvortes sygdomme: bryst-, urinvejslidelser, 
reuma, krampe osv.

L. selago er i tyskland (Rhinl.) et husråd for 
indvoldsorm.61 som skyllevand mod hovedlus 
og lopper blev – også i skole- og veterinærme-
dicinen – brugt en stærk lud af L., oftest L. 
selago, bl.a. i Norge,62 sverige,63 danmark,64 
Færøerne,65 tyskland,66 letland, polen, sov-
jetunionen jf. no. lus(e)blad, -gras, -kurre, kne-
tagras (til knit ”luseæg”), sv. lus(e)gräs o.lign. 
1734ff. (første nævn af linné fra dalarne), 
-lummer 1755ff. (do. fra V.Götl.), loppgräs, 
-lummer, da. lusegræs (1772), færø. lusagras, ty. 
lauskraut 1785ff., flolzkraut, -blume.67 Ølde-
kokt eller planten lagt mellem tøj fordrev eller 
dræbte møl (Norge, danmark).68

Fa r m a kol ogi

mange forfattere påpeger, at lycopodiaceae 
virker toksisk, således linné 1747: i thenna 
(l. selago) är starckt gift, och ger uppkastning, 
denne art har drastisk virkning, gives drogen 
i for store doser, bliver patienten svimmel, får 



~: 396 :~ Vagn J.  Brøndeg a a r d

konvulsioner (lightfoot 1777), dess (l. anno-
tinum) bruk är med mycken fara förbundit, ty 
man både spyr och laxerar deraf med en sådan 
häftighet, at convulsioner swindel derwid ej säl-
lan infinna sig (Retzius 1806),69 det synes at den 
hele Slægt indeholder narcotiske Egenskaber 
(Hornemann 1837);70 fik børn mod koliks-
merter et mælkeafkog af L. annotinum, blev 
de straks efter meget syge, det kunne se ud, 
som skulle de dø, men nogen tid efter gik 
det over og de blev raske (samer i Finland).71 
tyske og polske bønder har endog ment, at 
der ikke kom kyllinger o.s.v. ud af æggene, 
hvis planten fandtes i nærheden af rugende 
fjerkræ.72

Herba er rig på stærktvirkende alkaloider. af L. 
clavatum er isoleret clavatin (C16N25o2N), cla-
votoxin (C17H27o2N), lycopodin (C16H25oN), 
der krystalliserer som farveløse bitre prismer 
opløselige i vand, alkohol, æter m.m., samt 
nicotin; de tre førstnævnte udgør 0.12 % af 
herba, af alkaloiderne mængdemæssigt hhv. 
40, 12 og 3 %. et glykosidt bitterstofs tilste-
deværelse er problematisk, om virkningen 
foreligger ingen oplysninger. L. annotinum 
indeholder 0.6–0.5 % alkaloider, bl.a. lyco-
podin og annotinin. mest toksisk er L. selago 
med gennemsnitlig 0.6–0.9 % alkaloider, bl.a. 
lycopodin og acrifolin samt selagin, mæng-
den svinger efter høsttiden mellem 0.34 og 
1.02 % (beregnet af tørvægten). L. selago giver 
hæftig lokal pirring, anvendt i hudsalver kan 
den forårsage dermatitis med blegner, per os 
irriteres mundens og ganens slimhinder, der 
evt. bliver betændte. drogen virker emetisk, 
giver resorptiv svimmelhed indtil bevidstløs-
hed – hos heste opkastning, gastroenteritis 
med hæftig diarré, også krampe, svimmelhed, 
drægtige hopper aborterer og kan dø i koma. 
dekokt af L. selago indtaget i forbindelse med 
alkoholiske drikke resulterer i en stærk flere 
timers kvalme og opkastningsfornemmelser, 
allerede efter en dosering kan opnås varig 
refleks mod nydelse af alkohol og nikotin, dro-
gen anvendes derfor nu i sovjetunionen mod 
kronisk alkoholisme og nikotinabusus; iflg. 
russiske undersøgelser har selaginin miotiske 
egenskaber, giftvirkningen minder om coniin. 
dekokt af L. clavatum eller 0.2 g herba dræber 
frøer og mus under symptomer på kurarefor-
giftning, blokering af åndedrættet og hjertets 
stilstand i diastolen.73 – L. saururus indeholder 
alkaloidet pilliganin med mortal giftvirkning, 
1–2 cg dræber frøer i løbet af kort tid.74

L.-alkaloidernes kemi er ikke udforsket, 
f.eks. vides ikke, om giftvirkningen alene 
skyldes dem. Folkemedicinens applikationer 
som purgativ, abortivum og emmenagogum, 
anthelmintikum, måske også mod søvnløshed 

otteradet ulvefod eller lopplummer (Huperzia 
selago, tidigare l. selago), ur c. A. m. Lind-

man, nordens flora, 1917.
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A. Almindelig ulvefod eller mattlummer (lycopodium clavatum) och B. femradet ulvefod eller 
revlummer (l. annotinum), ur c. A. m. Lindman, nordens flora, 1917.
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og som afrodisiakum, motiveres af drogernes 
toksicitet. lycopodin har antipyretisk effekt,75 
og russisk folkemedicins påstand, at dekokt 
af L. modvirker drikfældighed, er klinisk 
bekræftet (sml. oven for). iflg. F. eckstein og 
s. Flamm kan ikke råde tvivl om, at kata-
risk betingede blærelidelser forsvinder tem-
melig hurtigt efter indtagelse af L. clavatum 
– mængden af urin og dennes urinsyreholdig-
hed forøges; virkningsmekanismen har dog 
ikke kunnet tilfredsstillende forklares, men 
drogen synes at have en drastisk indflydelse 
på urethras peristaltik.76 – andre folkemedi-
cinske applikationer, L.-drogernes anthelmin-
tiske og evt. antibiotiske virkning bør tages op 
til farmakologisk og klinisk undersøgelse.

”Se m en Lycopodi i”

en medicinsk anvendelse af ”semen lycopo-
dii” (til at strø i sår) omtales første gang 1649,77 
fra 1664 optages drogen i tyske byers apoteker-
takster,78 1692 i engelske drogelister (men den 
kom ikke med i london farmakopeerne), 1699 
i Pharmacopeia Holmensis, 1739 i den svenske 
og 1772 i den danske farmakope.

som eksportartikel samles sporerne i nav-
nlig ussR, polen, schweiz og tyskland.79 i 
1600-t. synes de at være samlet i sverige, men 
Retzius mente 1806, at det ikke var tilfældet; 
hele forbruget (til apoteker og fyrværkeri) 
indførtes fra tyskland, uagtet man i svenske 
skove kunne høste mere end det indlandske 
forbrug. til danske apoteker er drogen sam-
let bl.a. ved Frederikshavn og på bornholm, 
men størsteparten indføres, især fra Rusland 
(1910).80 den forfalskes undertiden med svovl, 
pollen, pulveriseret harpiks og stivelse.

Semen eller Pulvis lycopodii, lycopodium, 
nikt, heksemel er et meget fint og let bevæge-
ligt, stærkt støvende, svovlgult, ved berøring 
fløjelsagtigt og let anhæftende, men ikke 

hygroskopisk pulver uden lugt og smag. spo-
ren danner en tresidet pyramide med konveks 
grundflade; alle flader har en voksagtig hinde 
og en fin mønstret skulptur af tykkere lister, 
der omslutter luftfyldte hulrum. Lycopodium 
indeholder ca. 50 % fed grøngul olie bestå-
ende af 28 % mættede fedtsyrer (med palmin-, 
stearin-, arachinsyre, 4 % 9.10 dioxystearin-
syre) og 72 % umættede fedtsyrer (megen olie, 
syre samt linol- og hexadezylensyre).81 iflg. 
andre analyser: 2–3 % sukker, citron-, æble-
syre, harpiks, gummi, i 3 % askebestanddele 
mange aluminiumforbindelser.82 sporerne 
har kun svage spor af alkaloiderne, men indtil 
45 % af et celluloseagtigt kulhydrat sporonin 
(tidl. pollenin).83 det berettes dog om en rus-
sisk hyrdedreng, at han efter at have spist en 
stor portion lycopodium fik opkastning, kolik, 
diarré, svimmelhed o.a. forgiftningssympto-
mer,84 jf. nedenfor (purgativ, abortivum).

sporestøvets talrige benævnelser er for en 
stor part ”bognavne”: heksemel, drudekorn 
(drude = troldkvinde), käring-, trollkäring-
krut, teufelssamen o.lign. skyldes dels sporernes 
”mystiske” egenskaber, dels den til lycopodia-
ceae (som til Filices) knyttede overtro inspire-
ret af, at disse vækster formerer sig stærkt uden 
blomster.85 de blev anvendt af hekse til fortræd, 
men værnede også mod forhekselse. man lagde 
planten i vindueskarmen, i øl som ikke ville 
gære og fløde, der ikke gav smør (danmark).86 
på lüneburg Heide blev sporer samlet omkring 
24. juni lagt i barnets sut som værn mod 
krampe,87 og krampe blev folkemedicinsk ofte 
tilskrevet en forhekselse. Lycopodiums anven-
delse som apotropæum synes at være af slavisk 
herkomst.88 drogen hed i sverige tidligere bl.a. 
hexmjöl, den nu gængse benævnelse nikt (nick-
mjøl, -gubba) skyldes en tysk ”oversættelse” 
nicht af nix alba ”hvid sne” om zinkoksyd (lige-
som lycopodium brugt mod hudløshed).

med ”hexmjöl” kunne gøres ”magiske” 
kunster. pulveret har som nævnt ingen 
adhæsion til vand, dækkede det vandet eller 
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blækket, kunne en finger eller pennen stikkes 
dybt deri uden at vædes. støvet opfører sig som 
en væske, har i et skråtstillet glas altid hori-
sontal overflade. let antændeligt flammer det 
eksplosionsagtigt op med kortvarigt stærkt 
lys, men meget ringe røgudvikling, jf. blos-
skrut, puff, futemjöl, vesslefes.89 linné 1747: om 
thet bläses öfver liuset flossar thet starckare och 
mera än krut. – man kan ... dermed udrydde 
uhøflige Fluer, naar noget tages af melet, kom-
mes i en Pennefjer eller Papiirsrør og blæses igien-
nem Lyset til det Sted, hvor Fluerne opholde sig 
(1761).90 lycopodium blev benyttet til teater-
effekter (kunstig lynild, ildebrand, fakkeltog, 
bål etc.), fyrværkeri, signalild, fotoflash, jf. 
lynildspulver, blitzpulver, under 2. verdens-
krig til lysbomber og lyssporprojektiler, Japan 

var (før 1942) største leverandør med 47 698 
pounds i perioden 1939–41.91 ildeffekten har 
muligvis også skullet skræmme hekse;92 de 
polske kuvajer tror, at planten tiltrækker lynet, 
og vil ikke have den i nærheden af huset. – 
sporerne fandt anvendelse til fysiske demon-
strationer (klangfigurer, hårrørsvirkning 
m.m.), som modelformpudder i metalstøbe-
rier og standardmål i mikroskopien.

ældre skolemedicins anvendelse af spo-
rerne som indvortes lægemiddel blev forlængst 
opgivet, ”heksemelet” derefter næsten udeluk-
kende benyttet af medicinalfabrikker og apo-
teker til at bestrø piller med som beskyttelse 
mod fugtighed og for at hindre sammenklæb-
ning, endvidere til indpudring af kondomer 
samt børnepudder (se nedenfor).

med verktyget till vänster skars en utrullad pillerdeg i lagoma bitar. Därefter trillades pillrena 
runda med pillertrillaren i överkant. Pillren rullades sedan i n-ikt (lummersporer) för att inte 

klibba ihop. Se även figur på nästa sidan. Farmacihistoriska museet, Apotekarsocieteten, Stockholm. 
Foto: Håkan tunón.
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sporerne (af L. clavatum) har fremragende 
lægekraft mod blæresten, som diuretikum og 
mod mavekneb (engl. 1762),93 de blev i russisk 
folkemedicin tilskrevet urin- og sveddrivende 
egenskaber og i tysk givet som emulsionsmi-
kstur for blæresvagheder, børn fik ”griess-
pulver” mod blærelidelser;94 ud fra egne erfa-
ringer anbefalede Greifswald-farmakologen 
H. schultz at give lycopodium mod kulde- og 
arthritisbetingede blæresygdomme hos børn 
og ældre folk.95

i sv. Finland (Värå) er givet lycopodium i 
mælk for menneskers og dyrs obstruktion,96 
russisk folkemedicin har drogen blandet i kwas 
som purgativ.97 på militærhospitaler fik patien-
ter, der simulerede, undertiden det såkaldte 
marodørpulver af lycopodium, kvassia, aloe 
og ravolie med drastisk lakserende virkning. 
– sporerne blev i Ångermanland samlet til 
illegal fosterfordrivelse,98 jf. i småland pig(e)
krut, forvansket til pilkrut.99 – børn med den 

vane at sutte på fingrene fik lycopodium i sutten 
(Norge).100 ”slangepulver” (måske maskmjøl) 
nævnes blandt råd mod hestens stivkrampe.101

i homøopatien hører en af sporerne tilbe-
redt bleggul tinktur til de mest benyttede 
midler for sygdomme i urin- og kønsorga-
nerne, fordøjelses- og åndedrætsvejene, tink-
turen gives bl.a. rekonvalescenter efter nervøse 
og febrile sygdomme.

andre folkemedicinske applikationer: 
kogt med hampolie og voks til omslag på byl-
der; sporerne drysses på sår og intrigo (Rus-
land), på – især småbørns – sår, kontusioner, 
væskende skrofuløse sår og eksemer, intert-
rigo, brandsår, lokal betændelse, hudløshed 
(Norge, danmark, island, sverige, tyskland, 
Østrig),102 jf. pillestøv, strøpulver, børnebags 
dryssepulver, streu-, einklopfpulver, endvidere 
for at beskytte den helende hud efter erysipe-
las, ulcerationer, herpes etc. (Forest potawa-
tomi indianere i Wisconsin, usa),103 i poser på 

Piller med lummersporer. Farmacihistoriska museet, Apotekarsocieteten, Stockholm. 
Foto: Håkan tunón. 
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podagra (1772).104 som ingrediens i kosmetik 
og børnepudder er lycopodium nu næsten helt 
fortrængt af mineralske substanser, da spo-
rerne kan udløse allergiske reaktioner, især 
høfeber. – de blev drysset på sår etc. dels for at 
tørre dem og dels som styptikum (samer i Fin-
land, bayern, Forest potawatomi indianere, 
usa).105
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