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Urinen har vært oppfattet som både nyttig og unyttig og som ren og uren. Denne væsken
har i lange tider vært del av diagnostikk og behandling, men har også hatt bruksområder
utenfor medisinsk praksis.

Ordet urin skal ha kommet inn i de fleste vesteuropeiske språk fra det latinske urina, som er
beslektet med greske οὖρον og har grunnbetydningen væske eller vann (1). Mens den
språklige roten både på gresk og latin ble brukt til å betegne væske som renner ut av
kroppen, har den nedarvede varianten på norsk også gitt opphav til en betegnelse for vann
som drypper ned fra luften, nemlig yr (1). Islendingene har tilsvarende úrkoma, som betyr
nedbør (2).

Imidlertid er islandsk et av de få germanske språkene som ikke har adoptert urin i
betydningen kroppsekskret. De benytter i stedet betegnelsene þvag eller hland. På norsk
gjenfinnes tvag, som betyr vask eller hett vann, i og med at urin ble brukt til å fremstille lut
til vasking. Fra tvag har man avledet verbet tvætte = vaske, som på svensk altså heter tvätta
(3). Dessuten er det nok lite kjent at ordet land også kan ha betydningen urin, og det brukes
da om urin fra husdyr. Opprinnelsen til uttrykket er usikkert (4).

I dagligspråket finnes ulike varianter av ord som har med vannlating å gjøre. Disse ordene
inneholder typisk en s-s-s-lyd, som en malende beskrivelse av den lyden vi hører når urinen
spruter eller sildrer. Den vanligste varianten har vi fått fra det franske verbet pisser, som har
spredt seg til mange europeiske språk, med litt ulike uttalevarianter.

En eldre, hjemlig betegnelse er mige, en slektning av det latinske mingere, som vi finner igjen
i det medisinske fagspråket som substantivet miksjon (1). I Skáldskaparmál forteller Snorre
Sturlason at jotnene laget en kjempe av leire, Mökkurkalfi, som skulle være så stor og sterk
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at han kunne vinne over Tor i tvekamp. Men det gikk ikke likere enn da de to møttes, sviktet
motet hos kjempen: «svá er sagt at hann meig, er hann sá Þór» (5).

Mange andre betegnelser på å urinere har en typisk forskjønnende karakter, som «late
vannet», «gå attom nova» (av nov = utvendig hjørne på hus) og «slå lens» (egentlig «tømme
en skute for vann») (6–8). Og om de gangene det går galt, har vi hørt uttrykket «bli våt i
benklærne».

Å kvitte seg med urin
Når man før i tiden lot vannet ute i naturen, måtte man passe godt på hvor og hvordan det
gikk for seg. Mange steder skulle man spytte før man gjorde det, for å varsle de
underjordiske (9). Hvis man ikke varslet, kunne man få alvgust, altså elveblest – et uttrykk
som kom av at man mente alvenes pust («blåst») var sykdomsførende og ga utslett. Andre
steder ville det bli regn om man lot vannet ofte, eller oppholdsvær dersom to pisset i kors.

Man kunne bli migstam, få problemer med å late vannet, om man tisset i en bekk. For å få
fart på vannlatingen brukte man ofte vanndrivende urter, gjerne avkok av persille og
kjerringrokk. Krekling – også kalt migbær – skal fortsatt være i bruk (10).

Nattpotten ble vanlig da folk bosatte seg i tettsteder og landsbyer. Fra senmiddelalderen
finnes det malerier og tresnitt med potte under sengen. Ut på 1700-tallet ble tinn- og
leirpotter erstattet av fajanse, porselen og engelsk steintøy (fig 1) (11,12).

Figur 1 Nattpotte fra treårskrigen (1848–51). De tysksympatiserende hertug Christian August af
Augustenborg og hans bror prins Frederik af Nør er avbildet med løkke om halsen. Den politiske
innskripsjonen lyder «I To! Forrædere ere til visse. Derfor alle Danske paa jer maa pisse!!». ©
Nationalmuseet, København

Ludvig XVI skal ha hatt en potte med et portrett av fienden Benjamin Franklin, og
engelskmennene laget en potte med Napoleon på. Vanligst var det likevel med tekster som
«Use me well and keep me clean / And I’ll not tell what I have seen».

Urinundersøkelsen og sansene
Leger har gjennom tidene brukt både syn, lukte- og smaksans for å undersøke urin. Søren
Bloch Laache, professor i indremedisin i Oslo i perioden 1896–1924, bidro til at Norge ble et
foregangsland innen urinundersøkelse. Han utga i 1883 en bok om emnet som ble oversatt
til tysk, fransk, italiensk og gresk (13–15).
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I Klinisk Urin-Analyse beskrives en omfattende urinundersøkelse der urinfargen inndeles i ni
ulike nyanser. Vanligvis har urin en strågul farge, og fargeintensiteten varierer med
mengden vann. Urinen kan av og til ha andre farger. Noen av fargeavvikene skyldes
utskilling av fargestoff man har tatt inn via matvarer eller medikamenter (15). Spiser man
rødbeter, kan urinen bli rød grunnet det vannløselige fargestoffet betacyanin (16), mens
inntak av asparges kan gi urinen et grønnskjær. Ulike sykdomstilstander kan også føre til
endring av urinfargen. Urinen kan få en rød farge ved hematuri eller brunlig farge ved ulike
former for icterus (15).

Utover på 1900-tallet ble det påvist at flere medfødte enzymdefekter kan gi urinen uvanlig
farge, som svært mørk ved alkaptonuri (17) eller rødlig-fiolett ved varianter av porfyri. Blå
bleie-syndromet, også kalt Drummonds syndrom, er en sjelden genetisk tilstand med
redusert opptak av tryptofan. Aminosyren blir nedbrutt av bakterier til et indol som
absorberes fra tarmen, og ved utskilling i urinen gir det denne et blålig skjær (18).

Lukten av frisk urin beskrives som «eiendommelig aromatisk, ingenlunde ubehagelig» i
boken om urinanalyse, og den påvirkes av «så vel nydelsen av medikamentøse som av andre
stoffer». Inntak av terpentin skal gi en velkjent fiolduft. En krydret lukt avgis ved inntak av
safran eller av apotekermidlet Balsamum copaivae, på norsk kopaivabalsam (15), som ble
brukt til sårleging og ved hoste, skjørbuk, kjønnssykdommer og diaré (19). Asparges gir en
karakteristisk, stram lukt på urinen, og hvitløk og Valeriana officinalis (legevendelrot) har
begge sine typiske dufter (15, 20).

Hvis urin blir stående, vil ammoniumionene forvandles til flyktig ammoniakk, som damper
av og gir en lite behagelig lukt. For den som ikke skulle ha smakt på urin, er aromaen
«bitter, saltaktig», ifølge urinanalyseboken (15). Undersøkelse av urin, inkludert smaken, er
viktig også innen ayurveda, læresystemet som danner grunnlaget for tradisjonell indisk
medisin. Hvis en medisiner ikke ville smake på urinen selv, kunne han gi oppgaven til en av
sine studenter eller la insekter få tilgang til den og observere deres reaksjoner (21).

I gamle sanskrittekster er mange forskjellige typer urin navngitt, blant dem finner vi
madhumeha. Her kjenner vi igjen madhu, som er det samme ordet som vi har i «mjød», altså
«honning», mens meha er av samme rot som vi har i «miksjon» – og i «mige» (1). Vi forstår
umiddelbart at vi har å gjøre med den tilstanden vi i dag bedre kjenner i sin gresk-latinske
form som diabetes mellitus (gresk dia = gjennom og bainein = gå, samt latin mel = honning).
Tilstanden gir stort volum av urin med søtlig smak, som «går gjennom» pasienten. Ved en
annen endokrinologisk tilstand, diabetes insipidus (latin in = ikke og sapio = smaker), er
også stort urinvolum (polyuri) karakteristisk. I dette tilfellet smaker imidlertid ikke urinen
noe, det vil si – iallfall ikke søtlig (22).

Urin i medisinsk praksis
Ekskreter og sekreter har i folkemedisinen vært forbundet med magi og brukt til å drive
bort demoner, og kroppens utsondringer var en selvfølgelig del også av skolemedisinen
frem til slutten av 1700-tallet. Urin er antageligvis blant de eldste legemidlene vi har (9).
Urinen skulle være nylatt. Kun den mellomste porsjonen av urinen ble benyttet, akkurat
som når vi skal ha en ren urinprøve, såkalt midtstrømsprøve (10).

Urin er blitt brukt utvortes mot en rekke tilstander. Spesielt bra var det mot «skurv»
(eksem) og psoriasis. Tyske kjemikere påviste senere at urin har en faktisk effekt, siden den
inneholder karbamid, som fremdeles er virkestoff i mange fuktighetskremer (10).

I en episode av TV-serien Venner for livet brenner Monica seg på en brennmanet, hvorpå
Chandler tisser på det berørte hudområdet, med lindrende effekt (23). Men denne effekten
synes å være en myte. Ved kontakt med en brennmanet vil skylling med saltvann deaktivere
neslecellene (nematocystene) som gir hudreaksjonen, mens ferskvann kan bidra til økt
frigjøring av toksiner ved å fortynne saltet utenfor cellen. Muligens er det slik at urin, på
samme måte som ferskvann, gir økt toksinfrigjøring, siden urin har lavere
saltkonsentrasjon enn saltvann (24, 25).
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I gamle dager var urin også mye brukt innvortes. Urin ble drukket mot nervesykdommer, og
i Hardanger het det derfor: «Drikk mig, gut, so vert du god» (10). Urin skulle også hjelpe mot
hoste og astma. En blanding av druebrennevin og pasientens urin og ekskrementer ble
brukt som aversjonskur ved drikkfeldighet (10). Urin ble dessuten ansett som virkningsfullt
mot kolera, og i sin tid mot den store pesten. Mot innvollsorm kunne man «drikke
Mandepis 3 Gange, hver Gang tre Skeer fuld. Saa kryber han ud igjen» (9).

Urin er også blitt anvendt som forebyggende middel, og mange har daglig drukket litt av sin
egen urin for å holde seg frisk (9). Det er hevdet at millioner av mennesker verden over den
dag i dag bruker sin egen urin innvortes og utvortes. Den tidligere indiske statsministeren
Desai skal ha drukket et glass av morgenurinen sin daglig (26). Et tilsvarende litterært
eksempel finner vi i Kjell Askildsens novelle Maria (27):

«Maria,» sa jeg, «er det virkelig deg, så godt du ser ut.» «Ja, jeg drikker urin og spiser råkost,» svarte
hun. Da måtte jeg le, det var lenge siden sist, tenk at jeg hadde en datter med humor, litt frekk humor
til og med, hvem skulle trodd det, det var et godt øyeblikk. Men jeg tok feil, at en aldri blir gammel nok
til å kvitte seg med illusjonene. Min datter fikk et måpende uttrykk i ansiktet, og det var som om
blikket hennes døde. «Du gjør narr av meg,» sa hun, «men du skulle bare vite.» «Jeg syntes du sa urin,»
svarte jeg som sant var. «Urin, ja, jeg er blitt som et annet menneske.» Det tvilte jeg ikke på, det var
logisk, en kan da umulig være det samme mennesket før og etter at en har begynt å drikke urin.

Andre bruksområder
Utover å bli anvendt som medisin har urin en rekke andre bruksområder. I det gamle Roma
ble det tidlig etablert offentlige bassenger for oppsamling av urin. Denne urinen ble solgt til
garvere, som brukte den til skinnbearbeiding, og til vaskere, som brukte ammoniakken til
rengjøring og bleking av ullstoffet i togaen.

Keiser Vespasian, som var opptatt av å få balanse i de offentlige finansene og få modernisert
skattesystemet, innførte en skatt på urinomsetningen fra de offentlige toalettene. Hans
sønn og senere keiser Titus syntes dette var et lite smakfullt – eller snarere illeluktende –
skatteobjekt. Da skal keiseren ha tatt opp en mynt, holdt den under nesen på sønnen og sagt
de berømte ord «pecunia non olet» (penger lukter ikke). Dermed ble skatten beholdt. Til
minne om den fremsynte keiseren ble de offentlige pissoarene med flere båser i Paris kalt
vespasiennes (12, 28).

Et annet bruksområde er farging. En beis (fra tysk, egentlig la bite) gjør at et fargestoff «biter
seg fast» til det som skal farges og dessuten binder fargestoffet sterkt (29). Typiske beiser er
flerverdige metallioner, slik som aluminium, jern, tinn og sink, men både urea og urinsyre
har en viss beiseffekt. Urin har derfor vært brukt som beis ved farging av tekstilfibre (30).

Det sies at tekstilkunstneren Hannah Ryggen (1894–1970) hadde en potte stående fremme
som hennes gjester ble bedt om å tisse i. Urinen ble blandet med fargestoffet indigo, som i
seg selv ikke binder så godt til tekstilfibrene, og ble dermed til potteblått (fig 2) (31, 32). I
Trondheim må Nidarosdomens karakteristiske irrgrønne tak til stadighet restaureres. Det
tar seg dårlig ut at nye takplater skriker imot en med blankt, rødbrunt kobber. For at også
de nye platene skal være grønne når de settes på, brukes urin fra ku og hest for å fremskynde
irringsprosessen (33).
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Figur 2 Hannah Ryggens teppe «Potteblått» fra 1963. © Hannah Ryggen / BONO 2016

Ren eller uren?
Urinen har altså vært ansett som både nyttig og unyttig og som ren og uren. Selv om den
betraktes som steril, iallfall inntil den når urinrøret, kan nyere studier tyde på at den
gjenspeiler urinblærens mikrobiom, og at den også hos friske inneholder et stort antall
bakterier. Disse bakteriene dyrkes gjerne ikke rutinemessig ved kliniske mikrobiologiske
laboratorier, men bakterie-DNA kan likevel påvises ved polymerasekjedereaksjonstester
(34).

Kanskje er det slik at normalt tilstedeværende mikrober i urinen kan være med på å
bestemme helsetilstanden i urinveiene, på tilsvarende måte som mikrobene i
fordøyelseskanalen og på huden gjør?
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