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V ibeFedt (PinGUicUL A )  i 
FolK e m ediCi NeN

Navnet vibefedt til moseplanten Pingui-
cula vulgaris optræder første gang lit-

terært i simon paulli’s Flora Danica 1648 s. 
320 (”Vibe-Fit”), som forklarer: aff den aarsag 
at den baade er feed, naar man føler paa den, 
saa ogsaa fordi den voxer paa de Steder, som 
Viberne gierne lader sig finde. et andet datidigt 
navn smørrod fik planten fordi den er saa feed 
som Smør. det botaniske slægtsnavn skyldes 
ligeledes de slimede og ligesom fedtglinsende 
blade (dim. af pinguis ’fed’ – sml. pingvin). 
Fra nutiden stammer gåsefedt(e)urt på Falster,1 
iøvrigt er noteret en lang række parallelnavne i 
europæiske sprog.2

skønt de gamle på mange måder havde et 
intimt forhold til planteverdenen, tyder intet 
på, at man i oldtid og middelalder havde 
opdaget visse planters carnivore (kødædende) 
levevis. Var det tilfældet, ville man utvivlsomt 
have tillagt disse vækster mirakuløse egens-
kaber, som det gjaldt alt andet usædvanligt i 
naturen.3 Vore tre carnivore planter Pingui-
cula, Drosera (soldug) og Utricularia (blære-
rod) nævnes slet ikke af antikens forfattere, ej 
heller af ”den tyske botaniks fædre” brunfels, 
bock og Fuchs. det samme gælder de ældste 
danske lægebøger4 og årsagen er vel ganske 
simpelt den, at urtebogsforfatterne ikke 
fandt dem omtalt i de klassiske kildeskrifter. 
urtebøgerne fra 1600- og 1700-tallet ofrer 
dem heller ikke større opmærksomhed. Først 

i slutningen af 1700-tallet iagttog botanikere, 
at disse planter fanger insekter o.a. smådyr for 
at opsuge deres næringssafter. Herba pingui-
culae vulgaris er anført i Pharmacopoea Danica 
1772 s. 45.

de ældre forfattere, bl.a. simon paulli, 
karakteriserer Pinguiculas smag som skarp, 
bitter, adstringerende, men bemærker intet 
om, at den skulle være brændende og ætsende. 
i nyere tid har almuen forstået at udnytte 
bladenes fordøjende slim; tyske bønder lagde 
planterne i vand og brugte bagefter dette vand 
til at mørne friskslagtet eller sejt kød.5 i Fran-
krig,6 tyskland,7 england-skotland, men nav-
nlig i de skandinaviske lande incl. Færøerne 
og island (men ikke danmark) har det været 
en almindelig praksis at lægge vibefedt-blade i 
mælk for at få den til at koagulere (skille, løbe 
sammen) eller gøre den tyk. Resultatet blev 
den såkaldte tette-, tätmjolk, hvorom Johan 
paulli i sin Dansk oeconomisk Urte-Bog 1761 
s. 303f. skriver, at den er stærk i Brug og uge-
meen behagelig i Smag. om dette mælkepro-
dukt foreligger der en omfangsrig litteratur.8 
anvendelsen som primitiv løbe9 beroede på, at 
de æggehvidenedbrydende enzymer, som dan-
nes i bladene, udfældede ostestoffet. opda-
gelsen af denne effekt er rimeligvis sket ad 
empirisk vej, idet man har forsøgt med mange 
forskellige vækster; ifølge et østrigsk sagn var 
vibefedt, ’s verfluachis Kraut, før i tiden et 
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glimrende kvægfoder – når køerne åd dens 
blade, gav de en i den grad fed mælk, at hyr-
derne tilsidst ikke kunne nå at behandle flø-
den, hvorfor de forbandede urten og mælkeri-
geligheden ophørte.10 signaturlæren kan altså 
også have spillet en rolle (de fedtede blade!), 
jnf. nedenfor. af folkelige tilnavne med 
direkte relation til anvendelsen som primitiv 
løbe anføres nogle eksempler:

no.11 mjelke-, mjeltekors (kærnestavskiven – 
”plaskeren” – havde ofte korsform), tettegræs, 
kjæsegræs (præfix = ost) 

sv.12 tätgräs, -nacke, -ört
fi.13 piimä ruoho ’sur- el. tykmælks-urt’ mai-

toruoho ’mælkeurt’
færø.14 undirlövugreas (1781) undoløvagreas 

(1800)15 undirlögugras (1908)16 dens ... navn 
betyder løbe som sættes på melk – leggja undir 
’oplagt mælk’.

isl.17 lifjagras – af lif, plur. lifiar ’osteløbe’ 
käsis-, käsirgras (præfix = osteløbe) hleypisgras 
– hleypa ’få mælk til at oste’

ty.18 butterwecke ’smørvækker’ (bayer. 
schwaben )

eng.19 thickening grass, earning-grass – erning 
< curling ’få mælk til at løbe sammen’ yirning-, 
ekkel-girse (orkney- og shetlandsøerne), steep-
grass, -wort (irl.; steep ’dyppe, nedsænke’)

gælisk20 badan measgan ’smør-mixer’; badan 
’lille (blad) dusk’ + measgan ’lille smørfad’ el. 
til measg ’blande, røre’, uachdar ’fløde’, lus a 
bhainne (højskotsk, ’mælkeurt’)21

fr.22 caya-lach < caille-lait ’mælkeløbe’; cail-
ler ’få til at koagulere’; caille ’tykmælk, skørost’.

en række andre navne med fedt eller smør 
som præfix – således eng. butterwort, -root23 
(1690ff.), ty. butterkraut -wurz, fettkraut, holl. 
boterwortel, sv. smörört – kan dog lige så vel 
skyldes plantens fedtglinsende blade. svejt-
siske bønder tror, at når køerne æder denne 
plante, får smørret en smuk gul farve, og kalder 
den derfor aenkeli, moos-anken, ankenblümli – 
af anke ’smør’.24 på Hebriderne (Colonsay) har 
man tillagt planten heksefordrivende kræfter; 
æder køerne den, er de sikret mod elverskud 
(elf-arrows) og smørret af disse køers mælk 
er også et apotropæum. For at værne mælk 
og smør, som onde magter i særlig grad efter-
stræbte, gned man yveret med denne plante.25

på fårene havde vibefedt (og soldug) deri-
mod en højst skadelig virkning, mente bøn-
derne. det er en gammel opfattelse, at hvis får 
æder disse vækster ”før mikkeldag”, får de igler 
i leveren (ikter, Distomun hepaticum); det næv-
nes herhjemme først af o. borch i Acta medica 
& Philosophica Hafniensia iV (1677), 162f., og 
gentages af mange senere forfattere – i udlan-
det første nævn hos Camerarius, Hortus medi-
cus und icones accurata (Franfurt 1588), s. 125, 
142. linné skriver om det fra lapland 173726 og 
sverige 1755,27 pastor strøm fra Norge 1762.28 i 
Frankrig har man betragtet vibefedt som gif-
tig for får og kaldt den tue-brébis ’fåredød’29 

Almindelig vibefedt eller tätört (pinguicula 
vulgaris), ur c. A. m. Lindman, nordens flora, 

1917.
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jnf. eng. sheep-root, rot-grass; gav fårene the rot, 
iktesygen (distomatosis).30 Herhjemme blev 
navnet iglegræs, iler brugt over det meste af Jyl-
land og er noteret så sent som 1943.31

den biologiske forklaring er næppe de 
insektædende planters giftvirkning på fårene. 
i ældre tid græssede får ofte på sure, udrænede 
enge og moser, hvor et af ”iglernes” udviklings-
stadier holder til. iktesygen hærgede navnlig i 
mellemeuropa; epizootier kunne dræbe mil-
lioner af får og umuliggøre fårehold.32 Navnet 
iglegræs blev forøvrigt hæftet på andre eng- og 
moseplanter, således Pedicularis (troldurt), 
menyanthes (bukkeblad), narthecium (ben-
bræk), ranunculus reptans, Juncus sp. (siv) 
m.fl.33

Vibefedt-planten er inden for folkemedici-
nen navnlig blevet anvendt til at læge sår og 
forskellige hudlidelser. i overensstemmelse 
hermed fik den tillagt navnet sanikel (af sanare 
’læge’) ligesom den ældgamle sårlægeplante 
Sanicula europaea.34 i paulli’s Flora Danica 
1648 s. 320 er Sanikel som vokser paa Bjerge 
oversat fra det førlinnéiske Sanicula montana; 
p. Kylling, Viridarium Danicum 1688, s. 122, 
141 har Pinguicula sanicula – jnf. ty. bergsani-
kel, eng. sanicle, white sincles, yorkshire-panicle 
(1650),35 fr. sanicle à éperon, s. aquatique de 
montagne36 og isl. lyfjagras, af lyfja ’helbrede’ 
(lyfjamaiður ’apoteker, farmaceut’ – eller lif-
jar ’osteløbe’).37 andre folkelige navne har 
direkte relation til anvendelsen: it. erba da 
taglio ’sårurt’,38 ty. geschwulstkraut, -wurz39 og 
zittrachkraut, dial. ziadarakraut (Østrig), i et 
glossarium fra 1400-tallet zitteroch og serpigo – 
bladene blev brugt mod den smitsomme, blæ-
redannende hudsygdom zitterach = impetigo 
og mod ringorm.40

i Norge (troms) blev serpigo badet med 
et vanddekokt på ringormgras og tussebitgras 
(Hall.), anvendt udvortes på ”tussebit”; kro-
niske sår, bylder, evt. lumbago.41 på island 
kogtes bladene i linolie til plaster på gamle sår 
og bylder.42

ole borch’s latinske afhandling om inden-
landske lægeplanter (De usu plantarum) 1688 
nævner vibefedt (lenticula palustris) et par 
steder sammen med andre planter, der anbe-
fales til behandling af hectica febris legitima 
– den æcte svindesotfeber – og tarmebrud 
eller Nederløb43 med bl.a. betændte bylder i 
lunger og på krop samt feberbrændende fød-
der til følge. der skulle anbringes et omslag af 
et mælkeudtræk af jordmos eller vibefedtrød-
der dels for at læge og dels for bibringe stedet 
dets naturlige fugtighed. i 1900-tallet, da 
mange børn led af serpigo, gned man ”ringor-
mene” med smørlage eller bladene af vibefedt 
(Falster).

Pinguiculas anvendelse som sårlægemiddel 
omtales i tyskland først af Joh. Thal i Sylvia 
Hercynia 1577 s. 142, som dog advarer mod at 
bruge planten på leddene, da den sammentræk-
ker ledvandet på en ugunstig måde. Nyere urte-
bøger ordinerer de frisk kvæstede blade som 
omslag på sår og bylder.44 Husmødrene i York-
shire (engl.) smurte bladslimen på slangebid, 
rifter o.a. sår – jnf. navnet Y orkshirepanicle.45 
i sydeuropa, bl.a. spanien, nævnes arterne P. 
longifolia og P. leptoceras som sårlægemiddel.46 
Vibefedt fandt også anvendelse i den veteri-
nære folkemedicin mod revner og sprækker i 
kopatter og -yvere. simon paulli 1648 skriver, 
at det er praksis i england (med Clusius, Hist. 
plant. raror. 1601 som kilde), linné har hørt 
om det fra alperne og tilføjer i Flora Lapponica 
1737, at dette middel skulle anbefales lapperne, 
hvis rensdyr ofte giver blod i stedet for mælk. 
man smurte yver og patter med vibefedts 
bladslim. en af linnés elever noterer efter en 
ekskursion 1747, at i Schweizerland brukes Pin-
guicula externa in fissuris mammarum, äwen 
ock när spenorna på koen hårdnar, så at den 
mjölkar blod47 og Retzius 180648 kan oplyse, 
at Bjergboarne i Piemont [nordvest. italien] 
inlägga bladen i olja på samma sätt, som man 
wanligen inlägger blombladen af hwita Liljor, 
och nyttja dem på samma sätt.
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bladslimens farmakodynamik er forøvrigt 
omstridt; kirtelsekretet synes bl.a. at indeholde 
propion-, smør- og baldriansyre. Franskman-
den leclerc’s opfattelse, at vi i Pinguicula har 
en droge med krampestillende virkning på den 
glatte muskulatur,49 bekræftes af Christoffero 
masino i turin 1938.50 denne effekt kan måske 
til en vis grad retfærdiggøre folkemedicinens 
anvendelse af planten mod forskellige lidelser 
i de indre organer: lunger, tarme, blære m.fl.

i ole borch’s De usu plantarum 1688 s. 29f. 
anbefales et infusium af vibefedt (herba ping-
viculae) og soldug (florum roris solis) sammen 
med 22 andre vegetabilia mod lunge svindsot 
(jvf. ovenfor) og s. 74 et dekokt af vibefedt som 
slim- og urindrivende. i nutidig folkemedicin 
og homøopati anvendes saften eller et udtræk 
af den friske urt, evt. plus timian og soldug, 
for sygdomme i luftvejene, således lungetu-
berkulose, astma, høfeber, krampagtig hoste 
og specielt kighoste.51 moderne forsøg med 
soldug og vibefedt skal have bekræftet begges 
krampestillende virkning på pertussis.52

Vibefedt blev for 400 år siden meget anbe-
falet mod brok, især hos børn – tyskeren Thal 
nævner det 1577 (jvf. ovenfor) og borch 1688 
ligeledes (tarmebrud eller nederløb).53 i. Chris-
tophoro nævner vibefeldt som smertestillende 
middel og råd mod forskellige mavelidelser 
(1685),54 englænderen Joanne Ray lovpriser et 
udtræk som afføringsmiddel (1690).55 Johan 
paulli beklager i sin Dansk oeconomisk Urte-
bog 1761 s. 303, at plantens sjældne forekomst 
gør det svært at anstille medicinske forsøg.

imidlertid var Nytten deraf stor nok. om 
landmanden paa de stedet hvor den voxer 
i nogen mængde, vilde efter engelændernes 
exempel betiene sig af den som en sikker 
og lind purgants. saadanne planter, som 
renser tilstrækkelig uden Hæftighed, ere 
rare [sjældne] hos os ... engelænderne enten 
koger de friske blade med Kiødsuppe og 
drikker den varm, eller koger en sirup deraf. 

de tillaver og en salve deraf, som skal vise sig 
især god i leverens Forstoppelse.

ifølge Christophero 1685 skal Pinguicula være 
udmærket som omslag på ischias, medens 
hans landsmand Zedler 174356 hævder, at en 
sirup af planten befordrer veerne og letter 
fødslen.

i den veterinære folkemedicin: norske bøn-
der benyttede et vanddekokt indvortes til at 
helbrede køer for en bensygdom ”stikler”, 
d.v.s. paralyserede ben, som man mente 
køerne pådrog sig ved at æde planten benbræk 
(narthecium ossifragum), kaldet stiklegras;57 
et andet middel var et afkog af søstjerner.58 
det svenske Pinguicula-navn valkegräs skyl-
des anvendelsen mod valken ’engelsk syge’ 
(rachitis) hos mennesker.59

anvendelsen som veteriært afrodisiakum 
skyldes utvivlsomt signaturlæren – en asso-
ciation af bladslimen med sperma – mere 
end praktiske erfaringer. andre slimholdige 
vækster som soldug, gøgeurt og sct. Hansurt 
er blevet brugt på samme måde.60 i mange 
tyske egne fodrede man køerne med vibefedt-
planter af et forklæde (vel som frugtbarheds-
symbol), før de førtes til tyren – deraf navnet 
stierkraut (böhmen 1898), stiergras (bayern),61 
jnf. fr. dial. erba d’ la tatiëyra ’kvieurt’, herbe 
de taureau ’tyreurt’, herbe à pauvre homme 
’fattigmandsurt’.62

de svenske Pinguicula-navne göia, göja, 
göjatista fra 1600-tallet sætter den norske fol-
kemindeforsker Nils lid i forbindelse men 
den kvindelige frugtbarhedsvætte Goi eller 
Gjø, idet han kombinerer med samme præfix i 
navne til bl.a. padderokke (Equisetum), der har 
haft veterinær afrodisiakisk anvendelse (spore-
husets fallosform!).63 det er dog et spørgsmål, 
om disse spekulationer ikke beror på en tryk-
fejl – göra for göla ’gule’ – hos ældre forfattere. 
Joh. Franck 165964 har navnene haargula lisle, 
hårväxt, o. Rudbeck 168565 tillige göja, men 
trykt så utydeligt, at det også kan læses göla.66 
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Vibefedtsaft eller et vanddekokt blev nemlig i 
datidens sverige, danmark og island anvendt 
som et middel til at stimulere hårvæksten og/
eller farve håret gult.67 i tilknytning til navnet 
haarvext skriver paulli 1648;68 Her i voris Lande 
blifuer denne Vrt ofte brugt aff Bønder-Pigerne 
til at giøre Haaret guult oc smuckt der med / thi 
de tage den op oc smøre Haaret der med / at det 
derved faa en skiøn gull Farfve / oc blifuer icke 
pusket. bladenes slim brugtes altså som en 
slags pomade – giver især lyst Haar, en smuk 
Glands og conserverer Haarbuklerne, saa de ei 
falde ned (1837).69

i de tre nordiske lande har man endelig 
ment, at saften kunne dræbe lus, især hos 
børn, som fik hovedhåret vasket med et vand-
dekokt på vibefedt;70 hertil bemærker Retzius 
1806, at medlet är wisserligen icke säkert. da 
bladenes saft også blev brugt til indgnidning 

af heste for lus o.a. utøj,71 kunne man fristes 
til at mene, at også denne anvendelse skyldes 
signatura rerum (de insektfangende blade!). 
dette er dog næppe troligt, idet der indtil 
århundredskiftet 1800/1900 ikke er noteret et 
eneste folkeligt navn med relation til de carni-
vore planters levevis.

Pinguicula-slægten er repræsenteret med 
arter i Nordamerika, mexico og sydamerika, 
men ses ikke at spille nogen rolle i de indfødtes 
medicin.
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