Muldvarp, Talpa europaea
De n nresten cylinderformede krop har en tret grå
til blåsort pels, en kort tyk hale, et trekantet hoved med lysernd tryne og forlemmer med m eget
kraftige gravekl0er. Lever i de Oeste egne, dog
ikke på nogle af vore st0rre 0er.
- Danmarks D yreverden 9, 331T.

Muldvarp, gammeldansk d.s. , -va rp e r måske
sa mme ord som vrerpe, varpe 'kaste'; stammende
fra oldh0jtysk muwerf og sammenho ldt med o ldengelsk muga ' kornd ynge' kan navnet sigte til
muldbunkerne over jord en (I).
Vulmarb(l) Brylle MFyn 1829 (2).
Navnet blev dialektalt forvansket elle r omtyd et til
muldhvalp (3), jysk muldwelp, -vrampel, - vrimpe/,
-vrempel, - rimpel (4), den vrnmbler = kaster jord
op (5); muldmand S0nderjylland, S og 0Jylland

Muldvarp midt i sit skud. BIO FOTO/ Kaj Boldt.
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(6), muddervarp Hå rlev Stevns måske h0rende til
mudre 'rode op' (7), mundhvarp Bromme VSjrelland (7); gravso Lolland 1841 , også om lille tyk og
kortbenet mand (8), skreldsord til svinsk kvinde
(7).
LITTERAT U R: ( I) 626 257; (2) 943 19 18,196;
(3) 212c 2,620; 202c 3,38; 423; 388; 236 l 936,8 1;
(4) 212c 2,620 ; 224 2, I 894 ,39; 795 129; 296/ I 25;
423: (5) 663 2.1 ,243 og 2.4,396; (6) 794 I 2, I 889,
152; 423; A.J. Gejlager, P rangerens Penge 209; 53
38; (7) 388; (8) 5 71 176.
SKADEDYR, SAG

»M uldvarpe g0r ligesom hemmelige fjender ikke
ringe skade ved deres skud, srerlig i haver og på
engene. Hvor disse ligger således, al man på kort
tid kan srette dem unde r vand, befries de derved
si krest for muldvarpen« (1763; I). En jysk herremand betalte 4 skilli ng for hver fanget eller drrebt

muldvarp (2). Gardistkonen Marie Wilhelms fik
1745 overdraget at fange muldvarpe i Frederiksberg Have, siden også i Frederiksborg, Sorgenfri
og Jregerspris slotshaver. I l0bet af 25 å r ( 1746-7 1)
drrebte hun over 40.000, heraf 18.941 i Frederiksberg Have, og tjente omkring 3.000 rigsdalere idet
der blev betalt hende 3-6 skilling pr. styk (3).
Hrenges en muldvarp i en galge i haven s0ger de
andre muldvarpe bort (o. 1700; 4). Muldvarpe
dnebes lettest ved solens op- og nedgang, hvor de
kommer frem af jorden for at hilse på eller tage
afsked med solen (V Jylland; 5). Husbonden skal
nytårsnat klokken 12 jrevne markens muldvarpeskud og efter det sidste sige »Gud ske lov, i år har
jeg ingen muldvarpe på min mark!«, så vilde s0ge
til andres ejendom (Bog0 ved M0n; 6).
Der findes ingen muldvarpe i Skodborg h. VJylland, de skal vrere blevet strevnet for retten og forvist (7), heller ikke på M0n , hvor en klog mand

sam lede og brrendte dem (8). Efter at pesten havde
drrebt alle mennesker på Mors pl0jede to troldkarle 0en med e n krempeplov, derfor har den et så
vildsomt landskab. Da der kom muldvarpeskud
frem allevegne forbandede den reldste troldkarl
muldvarpen fra Mors, og siden har den ikke vist
sig der (9). Der fandtes ikke muld varpe mellem
Skern å og Storå; Sybille spåede , at der vi lle
komme nogle 0stfra, og når den f0rste muldvarp
kunne drukne sig i Vesterhavet skulle hele Vestjylland forgå. 1855-57 indvandrede muldvarpen
0stfra og bredte sig stadig lrengere mod vest helt til
klitterne, »men den kan ikke bore sig gennem det
l0se klitsand, og derfor siger de gamle, at der ingen fare er« (10). Verdens undergang er nrer når
der lever både rotter og muldvarpe på den lille
Hestholm i Slien ( 11 ) og man i Gudum har fået
muldvarpe i stedet for roller ( 12). Der fandtes tidligere hverken muldvarpe eller roller på Hannres
og i Han herred , men når Vendsyssels muldvarpe

Ifo/ge fo/keovertroen skal hele Vestjylland forgå, når den forste muldvarp har grave/ sig gennem k/iuerne 11d til
l'esterhavet. Billedefra 8/okhus i Nordiske Bi/leder, 1870.
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/'.,! ark med muldvarpeskud. BIOFOTOl /b Trap-Lind.

og Thys brune rotter m0des på Hannres skal verden eller i al fald Danmark forgå ( 13),
Skindet anvendes undertiden til punge ( 1800; 14).
Dens silkebl0de pels »leverer et fortrreffeligt foervrerk, der kan anvendes til det brillanteste buntmagerarbejde« (1838; 15). Benyttes meget som
pelsvrerk og til kåber (1952; 16).
),J,h~ LITTERATUR: (I) 693b 1,6 11; (2) 464/2,89; (3)
/
883 244f; 782q 76; 922 1906-07,2 1Jl'; (4) 167 1935 ,
45; (5) 436 216; (6) 436c 76; (7) 627 10: (8) 464g
2,199; (9) 160 1906/ 24: 1439; (10) 436 35; (1 1)
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160 1906/23: 3287; (12) 464g 2,345; (13) 464 8,
385; 902 1901 , 1; (14) 362 89; (15) 687 275; (16)
565 2,158.
ADFA=.RD. VARSLER

Man var glad ved at se de forste muldvarpeskud,
for så vidste man, at frosten var gået af jorden
(Falster; I). De muldvarpe, som kommer op af
jorden i august, kan ikke grave sig ned igen, og
man ser dem tit ligge oven på jorden (2).
Når mange muldvarpe skyder muldbunker h0jere
end ellers frygter dyrene snarlig regn (1591 ff; 3),
de skyder srerlig meget imod regn- og tordenvejr

(1797; 4); kryber de oven på jorden kommer der
snart regn (M0rke; 5), h0je muldvarpeskud varsler fugtigt vejr (NFyn; 6). Muldvarpeskud tret ved
husmure betyder, at vinteren er nrer (SSlesvig; 7),
for strenge vintre graver muldvarpene sig dybt ned
i jorden (8). Skyder de op om vinteren kommer
der t0vejr (1796; 9). Graver muldvarpen gange
mer jordoverfladen betyder det blrest, skyder den
også små jordhobe op kommer der blrest og regn;
mange og store hobe: vedvarende eller strerk regn;
skyder den ny jord op i gamle muldskud: torden ,
og lader den hullerne stå åbne: storm; borer den
sig gennem plrener tret ved overfladen: haglbyger;
s0ger den mod lavtliggende jorder: vedvarende
t0rke (9a).
Muldvarpeskud i en rugmark varsler sorg (Ål
SYJylland; I 0). Et usredvanlig stort mu ldvarpeskud på en mark betyder tig i huset (Djursland;
11 ), at der snart d0r en i gårdejerens familie
(VSjrelland; 12). M uldvarpesk ud på vejen fra en
gård til kirken: der kommer inden lrenge et tig ud
fra gården (13), roder en muldvarp tvrers over en
vej kommer der lig i nrerheden (VJ yl land; 14); har
en muldvarp grave! si n gang under e n vejs jordbelregning vi! der snart blive k0rt et lig hen over den
(Vardeegrien; 15). Skyder en muldvarp op foran et
menneske gående på en kirkevej er det el d0dsvar• sel (SSlesvig; Give; 16). K0rer el ligtog på en vej

med mange muldvarpeskud föres et andel Jig
snart ad den samme vej (Brande; 17). Er en muldvarp skudt op af en grav på kirkegården d0r snart
en af gravstedsfamilien ( 13); i Ludvig 80dtchers
digt Et Varsel ( 1868; 18) tager et krerestepar afsked på en kirkegård for manden begiver sig ud på
en rejse - »da stirred hun med et og breved • og op
hun fo'r - · ved hendes fod sig langsomt hreved ·
den sorte jord«; han slår det hen: »Det intet gjaldt
- · en muldvarp sk0d si n lille tue, • se, det var
alt!«, men året efter går d0dsvarslet i opfyldelse.
Muldskud ved en trappe eller husets fodstykke,
midt for en d0r, under et vindue, på gårdspladsen,
inde i en lade eller stue betyder sygdom for beboerne ( 19), at et Jig bre res ud af huset inden året
er omme ( I 795fT, hele landet; 20); det varsler, at
en afbeboerne snart skifter boprel (21 ).
Skyder en muldvarp op indad i et hus skyder den
et menneske ind, d.v.s. der bliver et mere, men
skyder den udad skydes et menneske ud, d.v.s. det
d0r eller fl_ytter (22); skyder den indad fra
grundstenene er det godt, men udad varsler det
noget slemt (Egtved; 23); forer muldskuddet fra
under en d0r og langt udefter kommer der sna rt
lig i huset, skyder muldvarpen op indad i huset
skal en i dette snart d0 , men skyder den ud af huset holdes snart bryllup ( 13). F0rer et muldskud
ind i huset, »hvilket snarest sker i overstuen eller i
sengene«, skal en af familien snart d0; et sted

,\41t!drarp /egnet a.f Sikker Hem sen i Hans 11\>ass: Byens
Dyre/iv. 1940.
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fandt man efter at sengehalmen var fjemet et
muldskud nresten så stort so m en m0gdynge på
marken (24). En muldvarp sk0d op helt inde under e n boelsmands seng, og »han var straks klar
over, at det nu blev d0den , den indtraf da også efter få dages forl0b« (Gudum o. 1895; 25).
LITTERATUR: (I} 281c 158 ; (2) 464/ tb. 1, 138;
(3) 220 61 ; 919 215; 806 38; (4) 219 9 ,533; (5) 160
1906/2 3: 2044 (1933); (6) 725 567; (7) 160 19061

uEGEMIDLER, AM ULET

Jord fra muld varpeskud indgår i råd for rosen =
erysipelas (primo 1400-t; I); levende muldva rp
brrendes i lukket gryde til et pulver, som strns på
fistler (o. 1450 ; 2).
K0det af en muldvarp lregges i en flaske, der slås
0I på, og patie nt med epilepsi skal drikke det
(1743); for malaria (koldfeber) indtages et vandudtrrek af dyrets h0jre forpote (o. 1820) (3). En
kraftig suppe kogt på muldvarpek0d gives b0rn,

Er par h1111de gra,•er e1 mu/dvarpeskud op. Maleri afTheodor Kiellemp. 1838. S1a1e11s Museum for K1111s1.

23: 3282; (8) 777g 2 14 ( 1908); (9) 882 5,329; (9a)
Ga rtner-Tidende 2 1/ 1 189 1; (10) 794 9.2, 1888,
11 ; ( 11 ) 160 1906/23: 1980 (1921); (12) 436 2 15;
( i 3) 464/3 , 176; (14) 794 9.3 ,233; (15) 436c 76;
( 16) 160 1906/23: 3287,23 13 (1919); (17) 160 1906/
23: 23 16 (1918); (18) 385 23/ 8 1868; (19) 464 9,
56; (20) 68 2 14; 794 6, 1886,67 (Fleml0se) og 9 .2,
233; 464g n y rk. 2,25 1f; 464/3, 176; 436 2 15 (0Fyn); 296/ 125 (VJ yll. ); 878 178; / 7 22; 725 507;
160 1930/ 5: 307,3 18,549 m.fl.; 1906/23: 902,3281,
3287 m.fl. ; (21) 160 1906/ 23: 1092 (1856); 165 1
(19 11 ); 388 (Ryslinge); 464/ 1, 137; (22) 464/3,
I 40; 212c 2,620; (23) 464/ I , 13 7; (24) 464 6, 1883,
265 f; (25) 160 1906/23: 1493.
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som urinere r i s0vne ( 1838; 4). Levende muldvarp
koges, barn med skrever (rakitis) bades fra en torsdag hver morgen med afkoget (V Jylland; 5). For
hovedpine breres om halsen en rnd silketråd gjort
blodig af at blive tru kket gennem en levende
muldvarp (MSjrelland 179 1; 6).
D yrets fedt, blod, indvolde og skind sJ<al have
helbredende krrefter; »endn u den dag i dag [1895]
hersker der mange steder den overtro, at man kan
blive helbredt for koldfeber ved a t lade en muldva rp d0 i den åbne hånd, og der tillregges overhovedet den hånd, hvori en muldvarp ·d0r, en
helbredende kra ft blot ved a t den lregges på en
syg« (7): »Man tager en levende muldvarp i den

