
Brun ro/le. 8/0FOTO/ Arthur Christiansen. 

Rotte, Rattus 

Den BRUNE ROTTE eller VANDREROTTEN' Rat
tus norvegicus, er gråbrun på ryggen og grå hvid til 

-gul på hugen og har en skrellet hale knap så lang 

som kroppen. Lever overall i landet, men er mest 

alm. i byer ogpå lossepladser. 

Den mindre og slankere HUSROTTE e ller SoRTE 

ROTTE, Rattus rattus, blev for et par å rhundre

der siden he lt fortrrengt af f0rstnrevnte, men ses 

undertiden i havnebyer indkommet fra skibe. 

- Da nma rks D yreverden 9, 240fT. 

Rotte gammeldansk r0tte, ryttre, reldre nydansk 

rotte, lån fra middelnedertysk rotte jf. oldh0jtysk 

ratta; a f germansk ratto 'gnaver ' ( I). 

Indgå r i stednavne: Rottehoved l 648ff Felsted s. 

S0nderjylland, Rotborg 16 I 4ff Resen s. og Rottes

gård I 683ff Fabjerg s. Ringk0bing a., Rotholm 

1730 Tåsinge, Rothave 179 1 ff Sdr. Starup s. og 
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Rotholm 1802 Nr. L0gum s. S0nderjylland (2), 

Store og Lille Rotholm l 866ff: Lim fjorden (2a). 

Bolv<Rrksrotte l 818ff, vandrotte K0benhavn 1881 

(3), gårdrotte (4). 

Frer0erne: ratta; Gr0nland: teriarsuak. 

LITTER ATUR: (I) 626 314; (2) I 56 5,457; 6 426; 

9 111 ; 15 219; 17 86,92; (2a) 27767; (3) 6404,71; 

926 46; (4) 756 3,92 1. 

TABU- ELLER NOANAVNE 

»Rotter og mus må [i j ulen] ikke kaldes ved deres 

rette navn, så g0r de endnu mere skade, hvorfor 

man nogle steder giver dem navnet Sidse/, andre 

kalder dem dyr« (1902; I) sml. mus s. 67f. I stedet 

for rotte skulle man på Mors sige store dyr og t il

svarende kalde katten en dyrkat ( I 807ff; 2), ligeså 

i Thy (3), endvidere: de store eller de /angrumpe
de, -halede (l 74 3ff; 4), de grå, de sLOre grå (5), 

ukr<R (6), de seksbenede (Fyn; 7), uted(e) (Fa lster, 

M0n; 8), tede, store tede (Sjrelland, M0n; 9), /ang
ha/e (J ylland; I 0), store rak (Horbelev; 3), ro ( I I ). 



LITTERATUR: ( I) 418 90f sml. 464g 6.2,320; (2) 

769 48; 804 1,97; (3) 388; (4) 62 46; 936 50; 847 

3,121; 283b 243; 464/ 4,103; 874 114; 527 142; 
283c I 00; (5) 794 7 ,66; 804 1,97; 464 6,270; 874e 

23; 135 68; 279 172; (6) 28/d (Middelfart); (7) 160 

1904/28: 851; (8) 571 634; 464g 6.2,320; (9) 571 

590f; 903 7,64; 874 114; (10) 160 1904/27: 2; (11) 

160 I 906146. 

lNDVANDR ING; SKADEDYR OG BEKA:MPELSE 

Rotten er »et skadel igt og af hver mand forhadt 

kreatur tskabning]« ( 1763; I), »mere uforskam
mede, dristige og slugvorne dyr kan man ej fore

sti lie sig« ( 1802; 2). 
Men »at ratten er et modbydeligt dyr ... må siges 

at vrere en stor uretfrerdighed. Det skal indrnm
mes, at en gammel skabet rotte fra en losseplads 

virker urestetisk, men det g0r så mange gamle dyr. 
En sund ung rotte er et smukt og renligt dyr, og 

har man beskreftiget sig med rotter gennem lrenge
re tid kan man ikke undgå at komme til at nrere 
den dybeste respekt for dyrets fabelagtige ti lpas

ningsevne, dets snildhed og det sammenhold, der 
hersker indenfor rotteflokken« Birger Jensen (3). 

»Rotten er 'rekel', mens egernet er 'yndigt' , og 

Plakat og opråb /950 som led i kampagnen mod rouerne. 

forskellen mellem de to gnaveres udseende er dog 
stort set kun, at egernet har lrengere hår på halen 

end rotten - så lidt skal der til for at bestemme vor 

holdning til k0nt og grimt« Magens lund (4). 

Vandrerotten menes at stamme fra 0Asien. Den 

skal I 716 vrere kommet til Danmark (K0ben
havn) med russiske orlogsskibe og omtales forste 

gang af den bornholmske amtmand J. C. Urne, 
som oplyser at rotten kom til Svaneke o. 1725, 
vistnok fra strandede russiske skibe (5). Til Frer-

0erne (Sudern) skal den vrere kommet med vraget 

af et norsk skib (6). lflg. en indberetning 1778 
havde Lolland de senere å r vreret meget plaget af 

rotter, der mange steder åd sk0nsmressigl en 
fjerdedel af h0sten (7). De viste sig i st0rre antal 

ved K0benhavns havn efter bombardementet 
1807 (8), fra o. 1835 var vandrerotten almindelig i 
nresten hete landet (9), til NJylland kom den dog 

forst 184 7. Man sagde, at tyskerne i 1864 forte 

den med til Herningegnen, men den fandtes f0r 
den tid i Brande sogn ( I 0). 
Nogle sagn beretter om de forste rollers ankomst. 

Der levede engang mange tatere på Sjrelland indtil 

de blev fanget og sendt bort med et skib. Ratten 

Rollevennerne må vaek ! 

Bliv rottefjende 

llold rent ved akarnkauerne. 

Brug cykleskurene til cykler og barnevogne og intet 

an.det. 

3 lfold ryddcligt. i kreldre og pulterkamre. Luk mellcm• 

darene. 

It Civ fugl1me brodel Mm ra•p, "Il ikke for meget ad 
gungen. 

S llvis De endelig vilfodre katte,11ordet da om morgcnen 

i et cedetruf( op fjern trugel inclen m11rket, frembrud . 

Men det er ikke nok ! 
Hvis der er rotter, hvor De bor, bor De alUd melde 

det omgående tll myndigbederne, 10m straks tager 

affaere. Vent ikke. Ul det bliver for 1lemt. 

Kebenhavn: 
:Suntlhecb.kummlMlont.ns Sk•dedynkoalrol, D•i:m•rLua. Ve.I~ Boule, 

v•rd 121 , Y.:.nl.M: 32.S. Ko,o,.,r1ld 10 - IS., l•rd•tt 9-12. Tlf. P•IR 7503. 

Frederiksberg: 
Tcknbk 1-'o"'•haia~, Fabl'"ik.-•c-J JO, Fa.Nll 1310. Koatortid 9-16. 

Genlofte: 
l'd,aI•k 1-"o.-va.ltnin•• Geotofie RlJh111. 11(. 6600 lok•I 322. 

Konlnt1'41 I0-15. 
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havde va:ret ukendt i NSja:lland, nu hrevnede ta

terne sig ved at sende det plagsomme dyr dertil 

( I I). En flok tatere kom til Orebygård på Lolland 

og tiggede, man kaldte dem oml0bende dyr ogjog 

dem bort, de bandede og råbte, at de ville sende 

lolla:nderne nogle sådanne dyr på halsen, dem 

slap de ikke så let af med, og Lolland blev siden 

meget plaget af rotter ( 12). Et skib strandede på 

Bog0 ved M0n, beboerne reddede de ombordvre

rende og da kaptajnen tog afsked sagde han, at der 

de na:ste 100 år ikke skulle leve rotter på 0en. Det 

slog til - rotten kom f0rst igen i slutningen af 

1700-t ( 13). En ukendt kvinde gik omkring og tig-

5A- h, gede på Fej0, alle var gode ved hende og hun love

de, at der skulle gå hundrede år for der kom rotter 

til 0en (14); en kvinde, som var strandet på 0en, 

måtte ikke betale for god behandling, for at g0re 

genga:ld sagde hun, at 0en de na:ste I 00 år skul le 

va:re fri for rotter - og forst 1907 så man igen rot

ter der ( I 5) sm I. nedenfor. 

Jeppe Aakja:r forta:ller om rotterne som han ople

vede dem i Salling o. 1880: 

»Jeg mindes dem som en frygtelig plage i min 

barndom. Ja, de var ligefrem ikke til at dy sig for. 

De små sov ind med onde dr0mme af frygt for rot

terne, de voksne lå og kippede uroligt med 0jnene 

rund! om i sengene, mens de h0rte på rotternes 

grresselige rumsteren snart ved ens fodder, snart 

ved ens hoved, så igen inde under dagligstuebor

det. Rent forfrerdeligt blev det, når en af ba:sterne 

va r dumpet i svinet0nden eller i en af den tids 

frygtelige rottefrelder og tog på, så det hven gen

nem hele huset. Så måtte far op i bar skjorte og 

kvrerke u hyret, hvis man skulle få s0vn i 0jnene. 

Jeg mindes endnu med gysen disse rottena:tter, 

Tateme var lige så ildesete ag regnedes for lige så grådige som de p/agsomme rouer. Man hal'dede endog ar de 
k111111e sende.fo/k rouep/agen på halsen. Maleri af Hans Smidth med titlen "Tatere på heden«. 
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Roue fanget i fa!lde. lllustra1ion af 
Hans Tegner til Ludvig I lo/bergs 
komedie »Kilde-Reysen«. 

hvor man lå i de dybe alkover, undertiden med en 

krep ved siden af sig til vrern mod rotterne. De 

gennemgnavede alt trrevrerk og kunne komme i 

trav op over dynen, srette fra på ens bryst og g0re 

favnespring ud over gulvet og snuse efter madre

ster eller slrebe bort med ens trreskovisker. lkke 

sjreldent blev de sovende bidt i nresen af de farlige 

dyr. Jeg har engang som barn fået et rottebid i en 
finger« (16). 

I en skildring fra egnen ved Nissum fjord o. 1850 

hedder det: »Om aftenen, når lyset var slukket og 

vi lå og sludrede h0rte vi dem skrasle i sengehal

men eller bag måtten, men det brnd vi os ikke om. 

Kom der en spadserende over sengen gav vi et 

spjret med dynen, og så rng rotten på hovedet ned 

på gulvet med et arrigt og forskrrekket bjref, hvad 

der morede os. Men det hrendte, at vi vågnede om 

natten ved, at de trådte os i hovedet med deres 

kolde kl0er - da blev. vi vågne, og så varede det 

lidt f0r vi atter slap i s0vn. Men havde vi fået val

get imellem at ligge der ude eller sove inde i stue

huset tror jeg, vi havde valgt det forste« ( 17). 

En tjenestedreng lå sammen med karlen i en al

koveseng; engang blev der altfor uroligt i senge

bunden, så de måtte rydde halm og lyng og drrebe 

sytten rotter (M0lsted ved Herning; 18). 

På en gård i Lundby ved L0gst0r pattede rotter en 

so, som grisene blev taget fra ( 18a). 

Det skulle vrere et godt middel mod rotter, at der 

på gården fandtes en mand med overskreg (Gad

strup 0Sjrelland; 19). Stak man en d0d rotte ned i 

hullet, som den kom fra, ville de andre rotter for-

svinde (Fan0; 20); de flytter når de mrerker, at en 

kammerat er vrek (Jylland; 21 ). 

Rotten kom forst I 893 til Fej0 (til Ask0 1873). 

Man troede, at der i Fej0s jord var noget den af

skyede, så når der blev bygget huse på Skal0 og 

Efier rottejag1er blev ha/en ved/agt som bi/ag for udbeta
ling af prremien. Man havde endda et srerligt fabriks
fremstillel instrument til afskaring af rouehaler. /1/u
strationfra Magens Lund: Rollen, /978. 
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Råg0 hentede man jord fra Fej0 og lagde den un
der dem (22), b0nder på Lollands nordkyst hente
de srekkevis af Fej0-jord til at strn på ladegulvet 
f0r kornet kom ind (23). Man hentede forhen jord 
fra en h0j ved Bjerreby på Tåsinge til a t fordrive 
rotterne med andre steder ( 1763; 24). Der er ingen 
rotter på Lres0; de kom ofte i land fra strandede 
skibe, men forsvandt efter kort tid , angivel igt fordi 
0cnsjord virkede som gift på dem. Det var almin
deligt at hente en bådfuld Lres0jord og lregge den i 
grunden til nye huse i Sreby (25). Da svenskerne 
afbrrendte skoven på Om0 omkom en lindorm, 
men forinden spyede den sin gift ud over Om0 og 
Agers0, og siden har ingen roller kunnet leve på 
~rne. Folk fra Sjrelland kom til Agers0 for at 
hente en srekfuld jord som rottemiddel. En k0b
mand i Kors0r sendte bud til Om0 efter nogle 
skrepper jord og strnede den i brrende- og pak
huse, og rotterne forsvandt (26). 

Engang kom der en masse rotter sv0mmende til 
Svelm0; der var helt sort af dem i vandet, og snart 
myldrede det med roller i 0ens to gårde, så man 
knap turde ligge i sengene. Den kloge Kristoffer 
Gris blev hentet fra Fåborg. Han mumlede noget i 
al le rum og stak små sed ler, som ingen måtte hese, 
i rottehullerne. En nysgerrig pige !reste den ene 
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Den bundne and ser 
ro11erne overfalde en 
telling: »Med hud og 
krop hendes a!lfing de 
åd, Og agted ej hen
des skrig og gråd«. 
Tegning a/S. Simon
sen i Chr. Winrher: 
25 Bi{{eder for Bom. 
1875. . 

seddel - der stod: »Jeg strevner jer, alle rotter og 
mus, alle som lindes i dette hus, til at m0de ved 
Jordans nod«, herefter dato og klokkeslet (27). 
K vrerndrups sognefoged oplreste o. 1880 i Tang
gårdens lire lrenger en strevning mod rotterne og 
havde lo mrend med som vitterlighedsvidner; rot
terne skulle i god tid begive sig afsted, da der var 
langt til rettertinget (28). Der blev foretaget en 
rottestrevning n.f. Slagelse (29). I Kornerup v.f. 
Roskilde gik et par af byens bedste mrend fra hus 
til hus, den ene !reste op »Jeg strevner Eder rotter 
og mus at m0de på Lejre herreds kontor og der 
b0de for al den skade I har begået«, hvorefler den 
anden mand h0jtideligt svarede: det er også mine 
ord, amen. lnden strevningsmanden gik videre 
lagde han i hullerne en seddel med noget påskre
vet (30). 

Når karlen om aftenen på forårspl0jningens forste 
dag kom hjem var d0ren lukket og han måtte 
banke på. lndefra blev spurgt: Hvorhen viser 9u 
dine lopper og lus, roller og mus? - Han skulle 
svare »i havet, hvor der er dybest«, ellers kom han 

Ove,for: Anton Hansens barske iUustra1ion affa11igdom, 
smuds og social fornedrelse. Litografi med lillen » Lire
kassemande1111. Kobberstiksamlingen. 
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