
Billede fraforfatningskampen mel/em Hojre og Venstre med Lit/en » Nu går rot/erne i land«. Det skildrer spliuelsen 
indenfor partiet Venstre, der 11nder det voksende pres fra Estrup blev omralt som »en /uer i oplesning«. Sk i bets gal
/ionsjigia er venstreforeren C. Berg. Punch 26-6-1890. 

FORBI DELSE MED M0RKETS MAGTER 

Ludvig Holberg fortreller i en epistel ( 1774), at på 
hans Tersl0segård varder så mange rotter, at de
res bulder forårsagede rygter om sp0geri. 
»Undertiden slreber de store ben og andre f0deva
rer med sig og klatrer op ad ·vreggene med dem, og 
kan de ikke la dem ind i deres huller så lader de 
dem falde, som g0r en pokkers alarm, der tillige
med deres snorken, prusten, skraben og andre 
spektakler om natten ofte har givet anledning til 
skrrekkelige sp0gelseshistorier« ( 1802; I). 
Djrevelen viste sig undertiden for hekse og trold-
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mrend som en stumphalet rotte (2). I et sagn vrel
tes en vogn af en rotte, som måske er fanden (3). 
Da ellefolket drog fra /Er0 havde det skabt sig om 
til rotter (4). Man gravede efter en skat og fandt en 
kiste, men pludselig viste der sig nogle roller med 
0jne så store som 0lkruslåg (5). Far0 ved Bog0 var 
meget plaget af rotter, og da en mand på 0en 
d0de, viste det sig, al han havde vreret deres 
konge, de fulgte nemlig efter båden med !igel til 
Bog0 og alle druknede undervejs. I lang tid deref
ter var der ingen roller på 0en, men så f0rte en 
ond mand dem derover i et !res halm (6). 



En gårdmand bes0gte den kloge smed i Hjulby 
0Fyn og blev bevrertet med 0I. Få minutter efter 
at smeden var gået ind i en anden stue sprang en 
ualmindelig stor rotte op på bordet, lagde forpo
terne på 0 lpotten og drak, nikkede tre gange til 
gårdmanden og forsvandt. Han skulle lige til at slå 
den med pisken. De k0rte <lerefter mod Gislev og 
han fortalte om hrendelsen. »Gud ske lov du ikke 
slog den med pisken«, sagde smeden, »så havde 
jeg ingen magt til at kurere din syge ko«. Ved 
R0de M01le m0dte de den mand, som smeden 
sagde var skyld i koens sygdom; han gav et skrig 
fra sig og var halt resten af sine dage, men koen 
blev rask. Rotten måtte have vreret enten smeden 
eller denne mand (7). 

1954 fandt man i S0nderborg under ombygning af 
en forretningsejendom fra 1754 i et hulrum ske
lettet af en rotte; den var blevet indmuret, sand
synligvis levende, som vrern mod trolddom (8). 

LITTERATUR: (I) 418 9 1; (2) 681 3, 190,192 
(K0ge); (3) 464 4,213 ; (4) 847b 253 ; (5) 464g I, 
381 f; (6) 464g ny rk. 2.1 , I 42; (7) 874g 147-49; (8) 
526 28/8 1954 efter Jydske Tidende. 

VARSLER. ADFJ!öRD M.M. 
Det er en blandt s0folk udbredt tro, at hvis rotter
ne forlader et skib - i havn eller rum s0 - forliser 
det på rejsen; »ingen s0mand ville lade sig på
m0nstre om han så fik nok så stor hyre« (I). 

Mens rotten betids går i land 
for ikke at drukne og d0, 
- rotten lader faktisk mennesket 
sej le sin egen s0. 

Anders Hune (2). 

Det betyder også ulykke at rotterne forlader et hus 
(3) og dyrtid når der er mange roller og mus eller 
de ses vandre i store nokke (4). Drnm om rotter 
varsler falske venner (5). 

Ligger nere rotter i samme rede, evt. et kuld un
ger, kan deres haler klistre ul0seligt sammen, et 
sådant bundt med op til tredive dyr kaldes en 
rollekonge (6). En rotte med mange hoveder og 
haicrogcn krone på et af de forstnrevnte skyldes 
det srersyn, at roller med halerne kan vrere nettet 
sam men og da ligner en klump med mange hove
der ( 1797; 7). »Ofte vik ler adskillige roller i sp0g 
halerne s·å strerkt sammen, at de ikke straks kan 
skilles ad , og dette har givet anledning til fortrel
lingen om, at der gives rottekonger med I O hal er« 
(1802; 8). Rottekongen er en gammel kraftl0s 
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rotte, som fodres af de yngre, ofte har 6 , 8 og nere 
rotter vik let deres haler sammen (1829; 9). Men 
»fortrellingerne om rottekonger er aldeles fabel« 
( 1800; I 0). 

»Man kan vrenne musene og rotterne således til 
musik, at de kan lokkes frem ved at f10jte eller 
pibe på et instrument. Herafbetjener rottefrenger
ne sig for at forblinde menigmands 0jne og for at 
give sig anseelse. De bruger dertil en rygrad af en 
rottekonge. Denne siges at vrere en gammel rotte, 
hvortil de yngre snor deres haler når de bringer 
ham fode. Ingen har endnu kunnet opspore slig en 
rottekonge, og sagen om den e r derfor blot en op
digtelse. Sandt er det derimod, at <ler har vreret og 
er rottefrengere, som har afrettede rotter og brerer 
dem i lommen så de springer frem af lommen, når 
hine piber igennem en rottes rygrad« ( 1821; 11 ). 
En mand i Musse (d. 1887) blev kaldt Rotte-Ras
mus eller b lot Rotten , vistnok fordi han engang 
for 8 skilling bed hovedet af en levende rotte; på 
Lolland optrådte han som markedsg0gler med et 
rollenummer ( 12). 

Rottens hale er giftig og må ikke bernres (NSjrel
land; 13), kattene reder derfor kun forkroppen 
(14). Hvor en rotte har pisset på ens ryg kommer 
<ler en knude (o. 1820; 15). 
En kvinde spiste suppe kogt på en levende rotte 
for at abortere ( 16). Mod drikfreldighed: d0d rotte 
skal ligge tre d0gn under et lig og andre tre i 
brrendevin, drikker vedkommende intetanende 
deraffar han afsky for spiritus (17). 

I eventyr foder dronning en prinsesse, men s0stre
ne viser kongen en rotte, og han lader dronningen 
indesprerre på livstid ( 18), på Sams0 blev rer0boe
re, som var frosset inde, trakteret med stegte roller 
(19). 
Når rotten er nået ud til Vesterhavet, og når Gu
dum far rotter i stedet for muldvarpe, da skal ver
den forgå (20). 

LITTERATUR: (I) 307 215; 436c 80; (2) 371 28; 
(3) 464/1, 137; (4) 794 8, 1887, I 05 (Fyn); 464 9, 19; 

. (5)464/3.2 ,159; (6)603 1973,231 ; (7)2199,488; 
(8) 418 96; (9) 903 5.2, 183; (10) 362 100; (11 ) 899 

31 ; (12) 905 74f; (13) 436c 80; (14) 794 5,106; 202d 

2 ,244; (15) 464p 147; (16) 464/3 , 106,733; (17) 
714 30; (18) 464 5, 173; 794 7, 164; (19) 464 9,254; 
794b 244; (20) 464g 2,340. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER 
Lad rotter vrere rotter blot de lader dig vrere (I). 
Der skal meget (eller: der skal fedt nresk) til at ., 
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Overfor: »En rig1ig rouerede« var den nu nedrevne Pe1er 
Madsens gang i Kobenhavns v<u ste slum. Trll!snif af B. 
Olsen i llhwrere/ Tidende 30-3-1873. 

fange en gammel rotte (Sjrelland; 2). Intet forme
rer sig så strerkt som grundtvigianere, rotter og 
folfodder (ukrudtsplanten f0lfod); baroner og rot
ter trives ikke i Vendsyssel (3). Rotterne forlader 
den synkende skude (4). 
Der gives lige så mange råd mod rotter som mod 
feber, og begge hjrelper lige meget ( 1829; 5). Sådan 
skal de ha' det en gang om dagen, sagde manden 
om rotterne - de l0b på taget da huset brrendte 
(MSjrelland; 6) sml. mus s. 83. Man sagde på 
VSjrelland, at rotterne gik med (s0rge-)sl0r når der 
ikke var mere i spisekammeret (7). 

Vrere s0vnig som en rotte; grim som en d0d rotte 
(Peder Syv 1682, 1688): fattig som en kirkerotte 
( 1776/f; 8). Han ser ud som om han havde redt 
roller (9), ligne en forknyl rotte i tordenvejr (I 0). 
Han stirrer som rotten på en ost ( 11 ), han ser så 
ondt som en rotte på en sur ost (Burka! S0nderjyl
land; 12), hun er så ond som en rotte i en sur ost 
(Thy; 13), han er så forelsket i hende som en rotte 
i en s0d ost (NFyn; 14); han er lige så tro (pålide
lig) som en rotte i en sur ost (V Jylland; 15). 
Kan du holde rotten? = magte sagen? (Malt; 15); 
de rotter kalder jeg mus= de vanskeligheder reg
ner jeg ikke for noget ( 16), kan siges til den som 
praler med. at han lel l0ser en opgave (SSlesvig; 
17). 
Have rotter på loftet = vrere småtosset ( 18); gå i 
rotterne, vrere helt til rotterne = kommet helt galt 

»Den swndhafiige Ti11sol
da1« pa f arefuld sej lads gen
nem kloakken. ll/11s1ra1ion 
af I-fans Tegner til H. C. An
dersens even1yr. 

afsted, er gået fallit , 0delagt etc. ( 19). Om noget 
grimt: det lyder som når man spiller på en rotte
rnv med to ellepinde (Vendsyssel; 20). 
En bil med mange rustpletter er angrebet af rotter 
(2 1 ). Formere sig eller yngle som rotter. 
Rotte = person der opholder sig meget el bestemt 
sted og har skaffet sig et 1}0je kendskab til dette: 
hotel-, teater-, bibl ioteks:, hospitalsrotte (22); en 
gammel rotte = meget erfaren og klog; snu fyr; 
som skreldsord: din rotte (23), i mange spottende 
stedremser (24), rotter var gillelejeboernes 0ge
navn til hornbrekkerne (25); vandrotte = nedsret
tende om s0mand ( 1764), marineflyver (26). 
Rottesvans = lang pisk (SSlesvig; 27), rottehaler = 
tynde, korte, strittende fletninger; rottehale = tynd 
rund fil, smal malerpensel o.a. redskaber (28); 
rotterede = gammelt ubeboeligt hus også sted prre
get af fattigdom eller moralsk forfald; Det kgl. 
Teater blev 1852 kaldt rottereden (29); Rottefrel
den = Svendborg Sommerteater 1889/f; rotterres = 
nutidens hektiske lag, som giver stress. 
I i)I "i ~J ,~ttD •e<.rrr I Il i tnrr~ ~,..,t .... ,:,viI flrr,, .. e' .>pr• - en ,(./J: 

LITTERATUR: (I) 464c 259 ; (2) 282 nr. 856; 283b _';;/ :::•1 

141; (3) 464c 68,498; (4) 561 2,271 ; 538 70f; (5)sw..//,lw,, 

903 5.2, 183; (6) 387 188; (7) 1'60 1906/ 23: 288; dNt ~M{r

(8) 659 10 ,380; 918 163; (9) 794 2.133 ; (10) 464c mlu•t(', 

190; ( 11 ) 794 6, 11 ; 785b 155: ( 12) 459b 45; (13)(1C< •-t•) 
181 49; (14) 794 1, 179; (15) 212c 3,82; (16) 212c -

2,82; (17) 459b 88; (18) 659 12, 11 28; (19) 561 2, 
606; 659 19 ,1300 (187011); (20) 202c 1, 150; (21) 
2325; (22) 659 17, 130 I ; (23) 434 3,657; (24) 212c 
3,83; (25) 234 2,1939,164f; 160 1906/ 46: 12; (26) 
76b 160; (27) 66 2, 129; (28) 212c 3,84: 76c 33; 
(29) 76c 180. 

,J 1-/cn,; N~fh,,nJ<n,IJ;~J;oteho-tftt{5?K Hf) 
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