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Roller på aggerov. Tegning af J. Th. Lundbye i H. V Kaahmd: Fabler for Bom, 1844. 

ikke ind (31 ). Idet h0stens forste neg blev kastet 

ind i laden spurgte den, som satte negene: » Ved 
du, hvad dag juledag faldt på i fjor? - Karlen som 
la:ssede af skulle svare nej og alter bena:gtende, 
når sp0rgsmålet blev gentaget; derpå sa:tteren: Så 

ved rotter og mus heller ikke, hvor jeg sa:tter mit 

korn i år! - og kornet var bevare! mod skadedyre
ne (SFyn), det forste neg blev kastet i laden med 
ordene »det giver jeg til rotter og mus, resten er 
mit« (Falster) (32). 

En h0jtidsdag skulle der fejes fra alle fire hj0rner 
ind midt på gulvet, fejeskarnet breres i et forkla:de 
til naboens mark og efterlades der, så blev man 

selv fri for rotterne, de 106 over til naboen (33). 
»Rotter fuldkommen aldeles at fordrive«: Medar

di dag 8. j uni skrives stiltiende Medardus på hu
sets d0re, »så viger rotterne fra det sted og kom

mer aldrig mere« Uysk cyprianus; 34). 
Der var kloge folk , som kunne »vise rotter vrek« 

ved med magiske besvrergelser at få dem til at s0ge 
andetsteds hen. Der gik historier om, at man om 

natten havde set en stor flok rotter komme over 

markerne i retning mod en bestemt gård, som nu 
blev plaget af dem (35). Et par besvrergelser l0d: 
»Her sti ller jeg mit korn og mit korngulv· under 

Guds trygge beskrermelse. Herudi forbyder jeg 
rotter og mus at rnre den allermindste vippe eller 

krerne. Det skal vrere dem så forbudt som himlen 
er den mand, der går til tinge og trrette og vinder 

med urette. I Guds faders ... navn« (36). · 
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»San Gregers, jomfru Marie har bårel' Vorherre, 

dette korn skal vrere lige så vist bevaret fra rotter 
og mus som den mand udelukket bliver af 
himmeriges rige, der ved ret og sva:rd d0mmer 

falsk mod faderl0se og moderl0se. Vig derfor, I 

rotter og mus, fra mig til det sted [navn], der skal I 
have jer fode af dettes grnde og det i navn Gud fa
der, Guds s0n og Guds helligånd (3 7). 

En klog prrest fördrev rotterne fra Avernak0 (38). 

Otto Lindvig i Borris trak en rotte i snor til en 
gård i Ale, siden var den velforsynet med rotter 

(39). for en klog mand begyndte fordrivelsen 
spurgte han gårdens ejer, om han lå i fjendskab 

med en nabo, så vi lle han sende rott~rne hen til 
ham. Det gjorde han ikke og föreslog dem i stedet 
drevet ned i en lille tj0rnehave i toften - hvilket 

skete; en mand fra Nybo m0dte en aften en meget 
stor flok fordrevne rotter (SFyn; 40). 

I Hesselager drev en heks alle rotterne fra en gård, 
idet hun kvis1ede efter dem med sit forklrede. De 

skulle have va:ret over til naboen, men hun m_0dte 
ham på gaden og han sagde: »hvis du driver dem 

ind til mig slår jeg dig ihjel«. Så drev hun dem ud i 
stranden (41 ). 

I en rrekke na:sten enslydende sagn tilbyder en 
klog mand eller nordmand mod rigelig betaling at 

mane roller og mus på en 0 eller egn ind i et bål. 

Han forh0rer sig forst, om der findes en lindorm 
på stedet, thi den er rotternes prokurator (advo
kat) (42). Der svares bena:gtende. Men såsnart 



skadedyrene er bnendt kommer en lindorm og 

drreber manden (43). Handlingen henlregges til 

bl.a. Alheden (44), Ringk0bing (45), Thisted, 

Thyholm, Hanherred, L0nstrup, Fur, Junget ved 

Skive, Sams0, Kvrerndrupegnen, Herringe SFyn 

(46), Bog0 (47) og Fem0 (48), sml. mus s. 71. 
I nogle tilfrelde af rollers strevning og bortmaning 

har det snarere drejet sig om mosegrisen (s. 86f.). 

Timian plukket i tavshed på marken og lagt under 

kornet i Jaden skulle fordrive rotter og mus (49). 

Bonden kunne om sommeren lade svin og grise gå 

på logulvene, deres stank fordrev skadedyrene 

(1808; 50). 

Bi/ledet viser den 
kendte rouefrenger 
Rober/ Mikke/sen i 
f<Hd med al fy/de 
roueh11/ler med gas. 
På s1e11e11 foran ses 
nogle af de al/erede 
drreb1e dyr. Foto: Det 
kg/. Biblio1ek. 

»At bortjage og 0delregge roller er en håndtering, 

som i almindelighed betros til et vist slags folk, 

dem man kalder kammerjregere ... i almindelig

hed omvankende personer, som rejser fra sted til 

et andel, brovter meget af deres kunst og påstår, at 

deres midler ikke er giftige for andre dyr end for 

rotter« (1821; 51 ). Landets forste kammerjreger 

blev o. 1620 ansat af dronning Sophie (52); Frede

rik III (1648-70) havde en kammerjreger til at 

holde de kgl. stalde, t0jhuset og proviantgården fri 

for rotter (53). »Af og ti l kom der en såkaldt rotte

konge, som satte [gift] for rotter, så kunne man se 

dem komme dinglende op for at drikke« (Falster 

o. 1850; 54). 
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Danmark har verdens bedst organiserede rottebe

krempelse og er landet med de frerreste rotter. 

Justitsråd, ingeni0r Emil Zuschlag stiftede 1898 i 

K0benhavn »Foreningen til lovordnet Udryddelse 

af Rotter«, hvis vejledninger og metoder siden 

blev fulgt i mange andre !ande. Der skulle företa

ges en samtidig bekrempelse over hele landet, stat 

og kommuner give tilskud til en pengeprremie pr. 

afleveret rottehale. Foreningens medlemmer 

havde året efter fanget over I 00.000 rotter i ho

vedstaden. 23/3 1907 vedtoges den f0rste lov om 

en systematisk rotteudryddelse og greldende for 

tre år, prremien var sat til 5-10 0re, og der betaltes 

for 4 millioner haler. Loven blev 1910 forlrenget 

med fem år, men uden en obligatorisk prremie

ring. 1907-22 udbetaltes i K0benhavn ca. 345.000 

kroner. 1921 kom loven til at grelde alle k0bstre

der og kommuner med trafikhavne, fra 1924 fik 

K0benhavn, Frederiksberg, k0bstreder, flrekker og 

handelspladser med bymressig bebyggelse pligt til 

at foretage rottebekrempelse med giftudlregning. 

Hver grundejer har nu pligt og ansvar til at rotte

sikre og renholde sin ejendom. Der udlregges år

ligt over 300 t gift (55). 
r•itttk,~J. +,1 ptlse ; .,.d kl;r z.Cf:, 

LITTERATUR: (I) 693b 1,61 I; (2) 418 96; (3) 151 

9,240f; (4) 538 65f; (5) 102 90; (6) 828 56 sml. 485; 

(7) 354 56; (8) 38/ 4,72; (9) 151 9,243; ( I 0) 296e I , 

54; (11) 436 285; (12) 847b 2,73; (13) 160 1906/ 

Hjemmelavet rottefalde af tra, Sydsjal/and. Foto: Dansk 
Folkemuseum, Brede. Overfor: Ro11ekongen Cibrino 
med sine dresserede rouer. 8/0FO TOI Kaj Bo/dr. 

7 Folk & Fauna 

Plakat fra rottebekampelse regnet af Kai Engho/m. Fo
to: Dansk Fo/kemuseum, Brede. 

23: 629 (1937); (14) 524 45 , 1947,413; (15) 160 

1930/ 5: 769; (16) 937p 23; (17) 64 151; (18) 296i 

79; (18a) 464g 6.1 ,419; (19) 388; (20) 160 1906/ 

23: 2642 (1914); (21) 160 1906/23: 1172; 794 5, 

1887, 106; (22) 160 1906/23: 769 (1948); (23) 224 

1914,17; 524 37,1949,25; (24) 693b 1,612; (25) 

460 913 1906; 160 1906/24: 1300 ( 1879); (26) 160 

1906/24: 461 ; 265 250; (27) 255 9,1936,32; 619 

65; (28) 490 121 ; (29) 436c 80; (30) 160 1906/23: 

156 ( 1940), 1906/ 134: 156; (31) 464 6,266; (32) 

794 8,1887,41; (33) 464 9,19; (34) 464g 6.1,95 

sml. 464 6,266; (35) 874d I 03f; 296g I , 163; 251 

17,20 ; (36) 464 9, 1888,69; (37) 464g 6.1,4 19 sml. 

296g 2,71,109; (38) 255 9,1936,l22f; (39) 296g 

2, 182; (40) 832 56f; (41) 464g 6.1,419; (42) 464g 

2,205; (43) 794 2, I 83f; 464 3,84; 464g 6. 1,419; 

(44) 847b 2,66f( l 730); (45) 847b 2,68f; 464 4, 188 

sml. 2 I 7f; (46) 464g 2, 198-205 og 6.1,419-22; 277 

67; 464/ 1,88,102; 491 62; (47) 847 l , 105f; (48) 

160 1930/ 5: 771 ( 1922); (49) 794 8,41; midler mod 

rotter: 103b reg.; (50) 43c 1,259 (Vejle a.) sml. 43 

1,458f; (51) 899 7; (52) 883b 98; (53) 237 1,79; jt 
(54)28/c l00;(55)32626/9 1908; 75620,20, 1926, .,,,, 

440; 375b 8-10; 1519,253f,257. 
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