
kl a mmerUrt – et FalsUm

Gul snerre (Galium verum) er en alminde-
lig vildplante med indtil 40 cm spinkle 

stængler, smalle blade stillet i kranse og i juni–
august tætte toppe af små gule, sødtduftende 
blomster. den indeholder ingen sundheds-
farlige stoffer og kunne være uskyldighedens 
symbol. men netop denne harmløse vækst 
blev ifølge simon paulli’s Flora danica 1648 (s. 
242 no. 92, e–F) kaldt klammerurt fordi

bønderne her i disse saavel som ocsaa udi 
andre lande hafue den vrange meening oc 
tro om denne Vrt, at om nogen er i nogit 
Gilde, Giestebud eller Værskab oc denne Vrt 
blifuer lagt under hannem, saa at hand sid-
der paa den indtil den blifuer varm, da skal 
den samme som sidder paa den strax komme 
i klammerij. det samme troe de ocsaa at 
skee, om mand vil legge den paa en kack-
elofn til den blifuer varm oc begynder at 
ville gifue røg fra sig, da skulle huer anden 
aft dennem, som i stuen er tilstede, endelig 
komme til at dragis udi haare oc slais.

efter den vidtløftige forklaring henviser paulli 
til det botaniske slægtsnavn Galium og skri-
ver, at for overtroens skyld kunne man med 
rette kalde den galurt, thi den gør folk ligesom 
gale – wanseet at vi saare vel vide, at de Grædske 
Autores for langt anden Aarsags skyld den saa-
ledis hafue kaldet, huilcket nocksom aff hendis 
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Kræfter er at see og formercke (γάλιου er i dios-
kurides’ Materia medica en plante, der brugt 
som løbe får mælk til at koagulere).

næsten et århundrede frem står hans 
udsagn helt isoleret. o. 1725 skriver linné det 
i sin Örtabok1 og tilføjer for egen regning, at 
således mener de tyske bønder. snart har han 
også et svensk belæg. på den Öländska Resa 
1741 noterer han under 26. juli:

Galium luteum berättade oss folket vara av 
somliga brukligt till at strö på golvet i gästa-
budslag, men hade alltid den olägenheten med 
sig, att gästerna blevo oense och kommo uti 
slagsmål. emellan denna orsaken och påfölj-
den kan jag intet såsom physicus förklare mig 
... Galium strös här aldrig på golvet utan vid 
gästabud; aldrig något gästabud är här (liksom 
på andra ställen) utan rus, aldrig rus utan kiv 
och buller; alltså [?] gör Galium kiv.

han gentager det i forelæsningerne på ham-
marby 1770:2 bønderne strør den i gæstebud på 
gulvet både som pynt og til god lugt, men de har 
den indbilding, at gæsterne snart bliver beru-
sede af dens lugt. på Skånska Resa 1749 note-
rede han tilnavnene klammerris og osämjeort 
’uenighedsurt’ . J. e. rietz har i sin Ordbok öfver 
Svenska Allmoge-språket 1862–66 ovänsgräs fra 
småland og Östergötland. Klammerurt anfø-
res i dansk litteratur til og med 1821; trædeurt 
(trædøvt) blev før 1870 optegnet i himmerland,3 
af h. F. Feilberg med spørgsmålstegn henført til 
jy. træde ’trætte’,4 og klammeri så sent som 1943 
på bornholm.5 Trættegræs bruges litterært 1769–
1821 og oversættelsen þrætugras (G. boreale) 1832 
på island;6 klammerurt kom som klendursurt til 
Færøerne og blev dér knyttet til strandsennep 
(Cakile maritima), en helt anden plante.7

paulli hentede meget materiale fra de tyske 
padres, men deres urtebøger kender intet til 
den gule snerres ophidsende egenskab; nær-
mest kommer bock 1577: et vinafkog druk-
ket erweckt den lust zur unkeuschheit. en så 

drama tisk, ja næsten mysteriøs virkning af en 
velkendt plante måtte interessere mange, blive 
diskuteret og undersøgt. den var velegnet til 
de grove løjer, man drev med hinanden under 
de store gilder, hvor der blev drukket bravt. 
men ingen samtidig forfatter beretter om i det 
mindste én konkret episode.

dampen eller røgen fra planten indeholdt 
ingen narkotiserende stoffer, hvorimod den 
giftige bulmeurt på grund af et lignende mis-
brug fik navnet zankkraut (1794ff.).8 det kan 
derfor heller ikke være rigtigt, at snerre-bloms-
terne sat på øl skulle give det en berusende 
kraft,9 selvom henrik tonning 1773 prøver at 
forklare det derhen, at sådant øl vil ... ej være 
tjenligt for hovedet, men tværtimod forårsage, at 
alle som drikker deraf bliver hurtigt berusede og 
derved siden kan komme i klammeri.10

Strandsennep eller strandviol (Cakile mari-
tima), ur C. A. M. Lindmans Nordens flora, 

1917. 
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Klammerurt kunne være et omdannet 
klamreurt, men Gul snerre klamrer sig ikke 
(som G. aparine) til andre planter. navnet 
hører ifølge Johan lange snarest til klamme 
i betydningen ’klemme, klumpe sammen’ 
og skyldes da plantens anvendelse som løbe 
i smør og ost. Trættegræs (sml. ovenfor) er en 
omtydning af sv. tätegräs 1824ff.,11 den slimede 
tykmælk täte var ukendt hos os. navnene 
sammensat med trætte og klammeri synes at 
stamme fra sydsverige og har derfra bredt sig 
til danmark (Johan lange); paulli havde i så 
fald sit udsagn om Gul snerre fra sverige og 
ikke fra tyskland.

i skåne 1749 optegnede linné snerre-
navnene sliefred (slägfrid 1824ff. = frille), og 
slägfrö (til slagga ’hamre, slå’) anføres 1867 
fra småland, samme år giver rietz denne 
nødforklaring: Sedan man förlorat minnet af 
slägfrids betydelse härledde man ordet af slags-
mål, hvoraf sägen uppkom, att hon förorsakar 
slagsmål.12

de eneste (nyere) parallelnavne til klam-
merurt og trættegræs er østpreussisk hadder-
kraut13 (hader ’kiv, strid’) svarende til russisk 
(Ukraine) dereza ’stridslysten’,14 slov. deryzka, 
lith. dedešra.15

Det er tydligt, att denna folktro ar mycket 
gammel, skriver nils von hofsten,16 men 
paulli’s postulat danner en uforklarlig enklave 
– med mindre det er et af hans anekdotiske 
påfund, som linné broderede videre på. elias 
Fries udelader i sin Kritisk ordbok öfver svenska 
växtnamnen 1880 (skrevet i 1860erne) osämje-
ört og henfører klammerris i småland til post 
(Ledum palustre), der blev sat på øl og har nar-
kotiserende egenskaber. der er ingen habituel 
lighed mellem de to planter.

linné (1707–78) var meget alsidig, han 
engagerede sig i de fleste videnskaber, var en 
fremragende topograf og genial systemati-
ker, men ingen større fysiolog. han troede 
til sin død, at svalerne overvintrer på bunden 
af moser og søer, og ignorerede et vægtigt 

indicium for, at der eksisterer insektædende 
planter. et engelsk sagn kendt siden 1400-t. 
om sommerhyld (Sambucus ebulus), at den 
kom op af faldne danskeres blod, kolporterede 
han til kalmar i sverige og gav planten nav-
net mannablod. han fik før rejsen til Öland af 
rigsdagsmænd i opdrag at identificere denne 
plante, og (29. maj 1741) blev om vi så mycket 
mer flate, då vi henne sågom intet annat vara än 
den ordinära Ebulus eller Sambucus herbacea, 
som växer vilt över storre delen av Tyskland, vid 
Växjö och i trädgårdar. Fries betvivler, at det 
er en ægte svensk tradition, thi alldeles samme 
sägen finnes i England, der växten kallas danes-
blood vid en by nära Chippenham, hvarest for-
dom ett fältslag stått med danskarne.17
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