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Rølliken er den mest udprægede Fattig-
mandsblomst i hele vor Flora.

(Knud poulsen1)

tilsyneladende er medicin og militær hinan-
dens modsætninger – den ene part afbøder jo 
de skader, som den anden forvolder. alligevel 
har de ofte kunnet gøre en dyd af det nød-
vendige samarbejde. paradoksalt nok sker de 
største medicinske landvindinger paa kor-
teste tid, mens asklepios og mars strides om 
menneskenes skæbne.

mange af oldtidens berømte Hærførere var 
tillige store læger. men soldaterne var ellers i 
stor udstrækning henvist til deres egen Viden 
om at stille blødninger og læge saar. iliaden 
fortæller bl.a. om patroklos, at han skærer en 
pil ud af eurypylos’ laar, vasker saaret med 
lunkent Vand og bestrør det med en pulveri-
seret Rod, der virker blod- og smertestillende. 
i det gamle sparta havde lægerne en høj 
militær Rang, de boede i stabstelt og havde 
under Kampen en bestemt plads bag de kong-
elige Kolonner.

Romerne fostrede ingen botanisk Forfat-
ter, der naar op paa Højde med Theofrastos 
eller dioskurides; i Fredstid interesserede de 
sig mere for praktisk landbrug og overlod 
lægekunsten til slaverne. egentlige Feltlæger 
nævnes først af romerske skribenter i den 
augustianske periode (63–14 f.Kr.). Her som i 

Grækenland transporterede de lægemidlerne 
i store Kister og tilberedte dem selv paa slag-
marken eller bag Frontlinien.

ogsaa Røllikens (Achillea sp.) intereu-
ropæiske berømmelse som saarlægemiddel 
kan i lige linie føres fra Nutiden over middel-
alderen til den klassiske medicin, da Kunsten 
at stille blødninger og læge saar blev regnet 
for lægens ypperste Gerning. de aabne saars 
infektion med sygdomsvækkende bakterier 
krævede langt flere menneskeliv end Fjendens 
Vaaben.

det er ejendommeligt, at hverken Hippo-
krates eller Theofrastos omtaler denne plan-
teslægt, der med flere arter er repræsenteret i 
Hellas. den første af oldtidslægerne, der næv-
ner Rølliken, er dioskurides; i sin berømte 
”lægemiddellære” (De materia medica iV, s. 
36, 101) kalder han den ακιλλεος og στρατιώτης 
χιλιοψυλλος og fremhæver dens fortræffe-
lige Hjælp som lægedom for blødninger og 
omslag paa friske saar, bylder og Fistler. det 
samme siger han om en Achillea-art, han paa 
Grund af dens evne til at vække Nysen kal-
der πταρμιχή – velsagtens Nyse-Røllike (A. 
ptarmica). Navnet ”soldaterurt” kunde tyde 
paa, at dette saarlægemiddel allerede dengang 
– d.v.s. i det 2. aarhundrede e.Kr. - blev almin-
delig brugt.

plinius (naturalis historiae XXV, s. 9, 42) 
mener, at det var sagnhelten achilles, som 

ur sprog og kultur 1956 nr 20, s. 42-52.

Ur: Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards 
biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk. Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk 
mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
ISBN: 978-91-86573-48-5



~: 458 :~ Vagn J.  Brøndeg a a r d

under Kampene om troja opdagede Røl-
likens saarlægende Kraft og brugte dens 
blade til at læge mysernes Kong telefos’ saar 
– deraf det botaniske slægtsnavn Achillea 
(knæsat 1720). Røllikens blodstillende evne 
nævnes flere Gange af marcellus empiricus 
i hans De medicamentis (4. aarh. e.Kr.). et 
”Herbarium” apulei fra ca. 1050 ordinerer 
planten som saarmiddel og mod dysuri og 
Kolik2; som middel mod tandpine skulde 
Roden tygges eller tænderne gnides med 
urten – noget, der gentages i ældre norrøne 
lægebøger.3

Rølliken er altsaa en af vore allerældste 
og hyppigst anvendte lægeurter. da signa-
turlære og primitiv organoterapi ikke har 
kunnet finde Holdepunkter i denne plan-
tes udseende, maa det udelukkende være ad 
empirisk Vej, at man er blevet opmærksom paa 
den. almindelig Røllike (Achillea millefolium) 
er vidt udbredt over hele den nordlige Halv-
kugle; paa Færøerne og island er den en af de 
almindeligste Vildplanter, i Norge vokser den 
helt op til Nordkap og Vardø, i alperne indtil 
1 600 m.o.H. overalt har dens generelle Fore-
komst, iøjnefaldende udseende, Krydderduft 
og alsidige medicinske anvendelse inspireret 
talrige folkelige tilnavne, hvoraf kun en ringe 
part er nævnt i det følgende.

at man har tilskrevet Rølliken usædvan-
lig stærke lægekræfter fremgaar ogsaa deraf, 
at den – i modsætning til saa mange andre 
Vækster – kun sjældent ordineres i blandinger 
med andre Vegetabilia. Farmakologerne har i 
Røllike fundet et specielt bitterstof achellein, 
et Garvestof, akonitsyre, asparagin, inu-
lin, et blaasyreglykosid, Fytosterin, Cineol, 
eddike- og æblesyre m.v., i asken (13 %) store 
mængder Kalium. de tørre blomster, blade 
og Rødder indeholder desuden ringe mæng-
der (hhv. 0.1, 0.06 og 0.03 %) af en æterisk 
olie med azulen. mens Garvesyren virker 
adstringerende (sammensnerpende og dermed 
blodstillende), kan olien og azulenet mulig-
vis betinge en vis antibiotisk og saarlægende 
Virkning. iøvrigt mener forskellige nyere For-
fattere, at ekstraktivstofferne i Forening sti-
mulerer organismens motoriske Funktioner, 
sekretionen og dermed Fordøjelsen og Kred-
sløbet i blodkarsystemet.4

en The af Røllikeblomster har i ældre 
tid været drukket af den danske befolk-
ning dels som en sundhedsbefordrende drik, 
dels som erstatning for den dyre kinesiske 
The. i Vestjylland blev den ”store” Røllike, 
d.v.s. Nyse-Røllike, foretrukket og der-
for ogsaa kaldt Theblomst eller (paa mors) 

røllike eller rölleka (achillea millefolium), ur 
charlotte von Schéele, Apoteksväxter, 1906.
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Thevandsknægt.5 samme tilnavne er noteret i 
det øvrige skandinavien incl. Finland. Rølli-
keblomsterne blev sammen med mange andre 
Krydderurter stoppet i de saakaldte ”urtepo-
ser”, som lagdes paa smertende steder af Krop-
pen.6 i tyskland er bladene blevet brugt i en 
styrkende Foraarssuppe.7 et originalt born-
holmsk Navn Stærke mads8 hentyder enten til 
de sejge stængler eller til plantens lægekraft.

pastor posscholanus’ Flora medicaea haf-
niaca 1691 og lægen Johs. de buchwald’s Spe-
cimen medico-Practico-Botanicum 1720 roser 
Rølliken i høje toner til indvortes brug mod 
blødninger, udvortes paa aabne saar, bylder 
og Hæmorroider.

i en lille Kompilation Våre folkemedisinske 
lægeurter (1922, s. 92f.) giver den norske læge 
Reichborn-Kjennerud mange oplysninger 
om Røllikens brug i sit Hjemlands Fortid og 
Nutid. i Nord-Norge har den været regnet for 
noget af et universalmiddel. et brændevin-
sudtræk ordinerer Folkemedicinen mod Kolik 
og maveonde, et dekokt som blodrensende 
The og mod skørbug, Hæmorroider, dysen-
teri, Gigt, Forkølelse, blodpis, stensmerter, 
til dampning for blærekatar; Roden lægges 
i hule tænder for tandpine, blade og/eller 
blomster koges i Fløde og sukker til en salve 
paa saar, Værk og Hævelser.

ogsaa paa island har Rølliken hørt – og 
hører tildels endnu –  til Folkemedicinens vig-
tigste Remedier: blandet med Vin og Hon-
ning mod blodspytning (tuberkulose?), med 
Faaresmør, Regnorme og tjære til et plaster 
paa saar og bulne Fingre, et Vinudtræk af bla-
dene mod Forgiftninger, et Vanddekokt mod 
Gulsot, Vattersot og øjenbetændelse, i en bal-
sam mod Gigt, kogt sammen med Honning 
mod Hoste.9 endvidere er et Vindekokt af bla-
dene brugt mod diarré og til at smøre friske 
saar med, et afkog mod betændelse i milten 
og for tandpine.10 i denne Forbindelse maa 
ogsaa anføres nogle svenske og finske Rølli-
kenavne, der tyder paa ældre medicinsk brug: 

Pestilensört, kalvblom, stanserosor, reformsört 
(dalarne, ’Ringormsurt’);11 sålekia (olaus 
bromelius 1694); kärsiheinä (’lidelsesgræs’), 
lavantautiheinä (’tyfusgræs’), matokukka 
(’ormeblomst’), siankarsä (’svinetryne’ ), sap-
piruoho (’Galdeurt’).

muligvis har allerede Vikingerne opda-
get, at den garvesyreholdige plante har en 
adstringerende indvirkning paa Hug- og snit-
saar. tschirch mener endog i sin Handbuch 
der Pharmakognosie (ii, 1917, s. 995), at Rølli-
ken spillede en større Rolle her i Norden end i 
syden, hvor man kendte saa mange andre saar-
lægende planter. i hvert Fald kendte man paa 
olaf tryggvessøns tid (ca. aar 1000) i Norge 
og paa island en salve af finsnittede Røllike-
blade blandet i Fedt som omslag paa saar og 
udslet. og denne Kombination af Røllike 
og animalsk Fedt er flittigt blevet brugt paa 
island saavel som det øvrige Norden de føl-
gende tusinde aar!12 margit söderholm fortæl-
ler i sin Roman Driver rug, falder regn, at den 
svenske almue i 1800-tallet brugte et afkog af 

røllike eller rölleka (achillea millefolium), ur 
Henrik Viktor rosendahl, Lärobok i farmako-

gnosi, 1897.
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Røllike og Kulsukker (Symphytum officinale) 
som et blodstillende middel. sidstnævnte 
plante har mindst lige saa længe været brugt 
til omslag paa saar, og nyere farmakologiske 
undersøgelser har vist, at den indeholder stof-
fer med stimulerende indflydelse paa beskadi-
gede Cellers Regeneration.13

i Henrik Harpestrængs Liber herbarum (p. 
Haubergs udg. 1936, s. 120f.) bringes et læge-
raad, som ogsaa Nutidens læger kan bifalde: 
Hvis den (Røllike) bliver stødt med ægge-
hvide og tilsat lidt Honning og bundet paa et 
saar, renser den al urenhed og mildner stin-
gene. den gammeldanske lægebog a. m. 187, 
8°, fra ca. 1350 nævner flere Gange Røllikens 
lægekraft : tac millefolium oc writh mæth thæt 
salt, oc gør pastellum thær af oc læg pa saret, oc 
tha helæs [thæt]; tac mille folium, oc støt thæt, 
oc thæt helær saar; tac millefolij frø, stampæ thæt 
wæl smat, oc lat thæt i øghæn, oc thær thæt taghes 
af øghæn, tha seer thu thæt hwitæ skimbæl vt faræ 
af øghæn (Viggo saaby’s udg. 1886, s. 64, 68, 
17).

i Christiern pedersens Lægebog (malmø 
1533) anbefales saarsalve af Rølliker og Flæsk 
eller et plaster med Røllikesaft, og mod 
Hæmorroider et Vin- eller Ølafkog. Han næv-
ner den ikke mellem sine mange blodstillende 
midler, men i et særligt Kapitel med Raad 
mod Næseblod: Stød rølicke och drick osen eller 
lwcte til hende. men tag dig vaare ath du stop-
per hende icke i nesen thi hwn kommer da nese 
mere til ath bløde. Her har han aabenbart en 
Hentydning til en ejendommelig praksis, der 
navnlig synes udbredt i england, og som gaar 
ud paa at stikke en Røllikestængel op i Næsen, 
saa slimhinderne punkteres, og der kommer 
blod. Nu er det kun en børneleg, eller unge 
piger bruger Rølliken paa denne maade som et 
– elskovsvarsel. det hedder ogsaa, at man faar 
Næseblod af at lugte til en Røllike.14 det hele 
gaar sandsynligvis tilbage paa en ældgammel 
folkemedicinsk anvendelse af Rølliken i en 
tidsalder, da man med denne stærktlugtende 

urt dels vilde skræmme sygdomsdæmonerne 
bort, dels forvolde den Nysen, man mente 
befriede legemet for onde Væsener; enhver 
anden tilstrækkelig stiv plantestængel kunde 
jo ellers bruges til at gennembryde Næsens 
slimhinde.

Nu er kun lidt overtro knyttet til Rølliken. 
en gammel islandsk lægebog foreskriver, at 
den skal samles stiltiende før solopgang eller 
midsommerdag, før solstraalerne har berørt 
den, og hvis den drages op med Rod, skal der 
siges trylleformler.15 i mellemeuropa regnes 
den endnu hist og her i afsides egne for et 
apotropæum (lugten!) i Hus og stald.16 man 
maa da fristes til at spørge, om det var mere 
end en tilfældighed, at netop en Røllike fand-
tes i egtved-pigens Kiste, der blev begravet en 
sommerdag for 3 000 aar siden.17 skulde den 
beskytte hende mod onde magter og sikre en 
fredelig dødssøvn? den hl. Hildegard, der 
døde 1179 som abbedisse i bingen, nævner i 
første bind af sin Physica sin samtids tro paa 
Røllikens søvndyssende egenskab.18 Hendes 
Værk er af stor kulturhistorisk Værdi, fordi 
oplysningerne til det undtagelsesvis ikke er 
hentet fra antike Forfattere, men fra person-
lige Notater under Rejser. og atter synes til-
syneladende uskyldig børneleg at have beva-
ret de sidste svage spor af Fortidstro: Franske 
børn lægger Røllikeblade i ørene, paa mun-
den eller øjnene for at falde i søvn og drømme 
dejligt (planten kaldes ligefrem ’i drøm’, en 
rêve).19 paa gamle sarkofager skal vor plante 
være afbildet som et symbol paa søvnen.20

Bønderne her i disse Lande ... naar de udi 
Slagssmaal blifve hugne eller aff Kniv skaarne 
... hacke den smaa med Flesk oe legge den saa 
ved Saaret, skriver simon paulli 1648 om 
Rølliken i sin Flora Danica (sml. Christiern 
pedersen 1533). Fra Færøerne fortæller pastor 
landt 1800, at man der kogte findelte Røl-
likeblomster med tælle eller usaltet smør til 
en saarbalsam.21 i sverige pressede man af 
grønne Rølliker en ”olie” til at læge Hugsaar 
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med22 – det kendes ogsaa fra svensk Finland, 
hvor man desuden bruger Røllikethe mod 
Kvinders ”rött blodflöde” (metrorragi?).23 et 
folkeligt estisk tilnavn ”Øksehugurt” svarer 
til det franske ”tømmermandsurt” (herbe à 
charpentier), tysk Sichelschnitt og russisk d.s. 
(serporěz), engelsk carpentergrass og italiensk 
erba da legnaiolo.24 en tydning af det gængse 
tyske Navn Garbe – det dukker som garwa op 
i 9.–10. aarh. – bringer det i Forbindelse med 
gar = færdig, klar, tilberedt, hvorefter planten 
altsaa egentlig hedder ”beredtstillet” – nem-
lig til Hjælp, naar menneskene faar saar o.a. 
Kvæstelser.25 det danske røllike kendes ogsaa 
allerede i middelalderen; dets etymologi er 
ikke tilfredsstillende klaret, men er muligvis 
sprogligt beslægtet med rulle i betydningen 
kruset (bladene!).

Røllikens anvendelse hos de nordameri-
kanske indianere svarer stort set til europas 
Folkemedicin – Winnebago-stammen f.eks. 
bruger en infusion af hele urten til badning 
af hævede legemsdele, Thompson-indianerne 
et dekokt som tonicum og Vask af sprukne 
Hænder, betændte øjne, udslet, insektstik og 
slangebid.26

de kloge Folk i Jylland var fortrolige med 
brugen af Rølliken som saarlægeplante og 
har bidraget meget til at bevare den i Folke-
medicinen. i erik lassens cyprianus: tag 
friske rølliker, stød dem og læg dem paa Saa-
ret som et Plaster, da drages Saaret sammen. 
Har du ei friske, saa tag tørrede rølliker og stød 
dem og blød dem med Æggehvide ...;27 anders 
udesen (Vejleegnen): Fire grønne rylliker ... 
bankes og stødes og galdt flæsk, giør en smørelse 
deraf og sæt den i en kruke, det kand korere alle 
hugen og skor en Skade og Vaskes i forepies [Faa-
repis] ...;28 anders ulfkjær anbefaler at vaske 
Frostsaar i Røllikevand og evt. tilsætte det 
Krusemynte;29 lars Kanneworff i Rindum 
behandlede en betændt Haand og en blod-
forgiftet Finger med Røllikeomslag, et af bis-
tik hævet ansigt og en mands lammede ben 

med Røllike, Humle, salt o.a. Remedier.30 p. 
Grønnings Lille magie har et helt lille Kapi-
tel om denne plantes dyder; han lader en vis 
Hollerius fortælle,

hvorledes Næsen en Gang blev huggen af én 
imellem benet og brusken, men en bonde 
tog stykket, som hængte ved, og satte sam-
men igjen og lagde Rølliken, som var stødt 
udi rød Viin, derpaa ... blodet blev strax 
stille, skaden blev lægt, og der blev ikke ret 
synderlig stor ar derefter; i mangel af Vin 
kan man hakke den og Flæsk sammen og 
lægge den ved hvad saar, som er huggen eller 
skaaren eller stødt, da løber skaden sammen 
paa en kort tid uden videre bekostning. 
Her foruden stiller Røllike alt det ganske 
legemes blodflod og blodgange, saa at man 
derfor i blodsot [dysenteri] og tidernes alt 
for strænge Flod kan koge den i Vand og 
drikke.31

Kjeld bjergs lægebog ordinerer en salve af 
itu hakkede Rølliker og smør paa smertende 
led.32

Røllikesalven kendes og bruges stadig paa 
Fyn;33 i sydslesvig blandes finskaaren Røllike 
med Hyldebark og Hønsefedt til en salve paa 
Hudløshed.34 paa Refsnæs blev nogle Haand-
fulde Røllikeplanter banket sammen til en 
Kage, der lagdes paa bullenskab,35 en salve 
med Rølliker er paa Vestlolland blevet brugt 
mod eksem og et dekokt af hele planten i søn-
derjylland paa ømme hævede Fødder – Lidel-
sen forsvinder da som Dug for Solen.36 anders 
ulfkjær raadede 1865 en patient med Hæmor-
roider til at drikke et Vinudtræk af den store 
Røllike (Achillea ptarmica) og siden at lægge 
de meget varme Røllikeplanter paa maven og 
omkring anus. Fra svensk Finland oplyses, at 
bønderne dèr lægger kogte Røllikeblomster 
paa Rosen (erysipelas). endelig kunde røde 
(betændte) Øjne bades med et udtræk af vilde 
Jordbær og stor Røllike.37
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den ældre litteratur fremhæver især Røl-
liken som tonikum og blandet med Hon-
ning mod influenza. i jysk saavel som i svensk 
og lappisk almue blev (bliver?) et afkog af 
dens tørrede blomster brugt som brystthe 
mod Hoste.38 den norske biskop Gunnerus 
anbefaler i sin norske Flora 1766 mod lun-
getæring (tuberkulose) bl.a. Røllikethe,39 og 
under omtalen af samme sygdom skriver 
Reichborn-Kjennerud 1944: i våre dager er te 
eller kok på røllikk det vanligste.40 det samme 
oplyses fra sønderjylland.41 Kjeld bjergs læge-
bog anbefaler at drikke friske Rølliker og 
Krusemynter i eddike (eller tørrede og kogt i 
eddike) mod Blodbrækken og Spytten.

patienter med ufrivillig Vandladning faar 
i Norge (Østfold) og paa Fyn Røllikethe at 
drikke. midlet er meget gammelt; det nævnes 
i en norrøn lægebog fra 1400-tallet.42 a. m. 

187, 8°, har Røllikesaft med eddike for blæ-
resten; paa Fyn er et dekokt et Husraad mod 
Nyregrus.43 Kjeld bjerg ordinerede bl.a. Røl-
likethe mod blodpis og ansaa den for et godt 
middel mod Krampe, Nervesvækkelse m.v. 
Videre er Røllikethe et Husraad for daarlige 
Nerver og forskellige maveonder – diarre, 
haardt Liv, Vinde, Kolik, Fordøjelsesbesvær 
etc.44 og regnes for blodrensende middel over-
for udslet.45 laust Glavind i Holstebro brugte 
et afkog mod blegsot.46

i Jylland og paa lolland-Falster har man 
af blomsterne brygget en drik mod Gigt.47 
endelig er et dekokt blevet drukket mod 
leverlidelser48 og Forgiftninger49 og anvendt 
som mundvand for tandpine,50 i Norge mod 
indvoldsorm hos børn og – forhen – mod 
Hæmorroider,51 i svensk Finland Koldfeber. 
paa lyø drak man en The af blomsterne for 

Förvaringslådor i en apoteksreceptur på Farmacihistoriska museet, Apotekarsocieteten, Stockholm. 
Övre raden: Flos chamomillae (kamomillblommor), Flos millefolii inc. (sönderskurna rölleke- 

blommor), Flos sambuci inc. (sönderskurna fläderblommor). Foto: Håkan tunón. 
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astma,52 mens bladene blev tørret og røget 
mod samme lidelse i Norge (Gauldal).

Rølliken hører forøvrigt, sammen med 
Følfod og Kornblomst, til de oftest benyttede 
tobakssurrogater i mangeltider. den nævnes 
som saadan fra flere norske egne i sidste Halv-
del af 1700-tallet, og drengene dèr som her-
hjemme ryger endnu denne erstatning. i Fin-
land bruges Navnet ”tobaksblomst” af baade 
den finske og svenske befolkning; i sverige 
(Ångermanland) hedder den morsomt ”Far-
fars tobak”. – sjællandske bønder tørrer Røl-
liken og bruger den som tobak, og de koger 
den ogsaa til The, skriver pastor beyer i sin 
geografisk-historiske Beskrivelse af Brigstrup 
og Sigersted Sogne (sorø 1791, s. 109). plantens 
indhold af æterisk olie og ekstraktivstoffer 
er næppe heller uden stimulerende indvirk-
ning paa Nervesystemet.53 dens tørrede og 
pulveriserede blade skal i visse svenske egne 
være brugt som snus, endnu før man kendte 
tobakken, og i andre er den blevet blandet i 
ægte snustobak som drøjelse.54 en engelsk 
Forfatter skriver 1922 om Nyse-Rølliken: 
When dried the plant exites sneezing, and it is 
said that the highlanders use it as a substitute for 
snuff.55 Hvorvidt de svenske og finske Navne 
näsegräs, -ört, nenäheinä, – ruoho –  der sva-
rer til engelsk nosebleed, fransk saigne-nez og 
tysk Blutnase –  skyldes anvendelsen som snus 
eller det ovennævnte ”Næseblods-orakel”, er 
svært at sige; fra sverige kendes det lige siden 
1400-tallet.

endnu en Række nordiske Røllikenavne 
skyldes en anden folkelig anvendelse, nem-
lig som erstatning for Humle: ølkal, jord-
humle (Norge); ölma, back-, skogs-, jordhumla 
(1578ff.), olsmässehumla, brygger, brygdtuppor 
(sverige); vallhumall, jarðhumall (island); 
kaljanen, kaljasä o.l. (Finl., kalja = Øl);56 dan-
mark: se nedenfor. Røllikens specielle bit-
terstof achillein har rimeligvis haft samme 
konserverende og krydrende egenskab som 
Humlens lupulin. Hornemann skriver 1806: 

nogle paastaae, at roden hakket i Stykker og 
lagt i øl, tilligemed roden af almindelig tus-
indgylden (centaureum vulgare) skal forebygge 
dets Surhed, og linné, der omtaler denne skik 
fra dalarne, mener at tilsætningen gjorde 
øl eller brændevin mere berusende – deraf 
det originale tilnavn galantåra = Galskabs-
taar.57 en saakaldt ”Hummelbrännvin” 
brygget paa tørre Røllikeblomster anvendes 
i svensk Finland mod diarré, arten Achillea 
moschata i alperne til Krydring af de navnlig 
i Graubänden fremstillede iva-likører, lige-
som urten danner en væsentlig bestanddel af 
”schweizer-Thee”.58

ogsaa i danmark har Rølliken været 
benyttet paa denne maade, jnf. mange jyske 
Navne som Gedebryger, -brygger, Gjedbrygi, 
Gjedebryge, Bryge, Brywer. Feilberg tyder dem 
som ”Gedesmørrebrød” (da Gederne gerne 
æder planten) med sproglig støtte i Røllike-
navnene Smørbryge, Hjærnebryge.59 der kan 
dog næppe være tvivl om, at suffixet -bryg(g)
er skyldes anvendelsen ved ølbrygning, som 
Humleerstatning navnlig for Vestjyllands 
Fattigfolk. Gammelmand, Fattigkarl (fate-
kål) og Gjarbrøger er knyttet til alm. Røllike, 
mens Nyse-Rølliken hedder Skraldthe.60 dens 
Halvskærme blev, evt. sammen med perikon, 
sat paa brændevin (møn, lolland), og Rølli-
ken nævnes – i blanding med andre Krydder-
planter – i et par lokale mavebitre.61

sammenlignet med de mange anvendel-
sesmuligheder inden for Raadene mod men-
neskets sygdomme indtager Rølliken kun en 
meget beskeden plads i Veterinærmedicinen. 
Køerne æder gerne den ellers ret krydrede 
urt, og man har ment, at den gav rigelig og 
fed mælk. Hø med mange Rølliker i regnedes 
for særlig sundt og som et profylaksis – men 
paa marken duer rølliken ikke, og Brødet af den 
rug, den voxer iblant, faaer deraf en underlig og 
ond Smag, skriver pastor Wilse 1767.62 et sles-
vigsk Navn melkkruut er givet planten damit 
die Kühe auf der Weide nicht an milch verliere 
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... die melkerin pflückt auf dem Wege zum mel-
ken drei rölkblätter und legt sie in den milch-
eimer, auf dem rückweg pflückt sie wieder drei 
Blätter und legt sie auf das Bricken des anderen 
Eimers.63 iøvrigt bruger tysk folkelig dyr-
lægekunst et Vandudtræk mod Husdyrenes 
mave- og tarmlidelser, bl.a. til stimulering af 
drøvtygningen, og mod Hoste hos svin.64 et 
afkog af Rønnebark og Røllikeblomster, tilsat 
lidt svovl, tjære, Krudt og malt, er i sv. Fin-
land (Karislojo) et dyrlægeraad mod diarré 
eller dysenteri hos kvæget. Fra dansk folkelig 
dyremedicin kan kun anføres, at tre Rølliker 
er lagt paa et stykke brød og indgivet Køer 
med blodpis, og at planten nævnes blandt 
vegetabilske midler for ”Faaredød”.65 der fin-
des i ny kgl. Saml. 67 f, 8°, et Raad, der hjælper 
for alle Slags Sygdom hos Kalve og Fæ, og som 
bestaar af Vejbredknopper og Rølliker kogt 
sammen i eddike.
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