
Ager-Snerle

Papaver-rhoeas

Ager-Snerle er et hjemmehørende, flerårigt stykke ukrudt, der som navnet antyder, 

invaderer jord, der ofte bliver forstyrret.

Den har en krybende vækst og snor sig op i alt, den møder på sin vej. Stilken er glat  

med mange pileformede blade og tragtformede , hvide blomster.

Den vokser fra et meterlangt, vandret rodskud, der flittigt sender nye skud op til 

jordoverfladen.

Har den først slået sig ned, er den meget svær at udrydde igen,

Dette forhold fik Chr. II, til at fastsætte en straf til folk, der smed de

 frø af planten i andres marker.

Om misæderne rent faktisk blev retsforfulgt kan godt betvivles, fordi loven blev 

forkastet allerede 1 år senere, da Chr. tabte kronen og måtte flygte ud af landet.

Det er en nærliggende tanke, at embedsværket har ment, at bestemmelsen gav for 

meget bureaukrati og desuden var umulig at håndhæve. De har måske tænkt det 

samme om resten af hans store Land- og Bylov fra 1522. I alt fald gik man tilbage til 

de gamle love fra middelalderen, der mest henholdt sig til skik og brug.

Mens øvrigheden skændtes om, hvorvidt kirken skulle være katolsk eller lutheransk, 

fortsatte menigmands holdning til den smukke blomst, som de forbandt med jomfru 

Maria og brugte som medicin mod forstoppelse.

De sammenvoksede hvide kronblade ledte tanken hen på jomfruens renhed og  

blomstens facon mindede dem om alterkalken henne i kirken. Tilsammen udviklede 

historien sig til et af Grimms folkeeventyr, om en bonde, der var kørt fast i mudderet. 

Mens han kæmper for at få vognen fri, kommer jomfru Maria forbi og beder ham om 

en tår vand. Bonden vil gerne hjælpe, men undskylder, at han ikke har noget bæger, 

hun kan drikke af. Da tager jomfruen en blomst fra snerlen og bruger den som at 

drikkekar.. Samtidig får den et rødligt skær fra hendes læber, der stadig kan ses i dag.

 

 

 


