h0jre hånd og klemmer den ta:t sa mmen til muldvarpen d0r, hånden skal derved få den kraft, at
den bringer skjult kra:ft til at forsvinde om man til
forskellige tider farer frem og tilbage med hånden
over bylden«; muldvarpens hjerte eller fodder breres mod krampe (1789; 8).
Klog kone i S0nderjylland rådede en patient til at
anbringe afklippede muldvarpefodder under hovedpuden (9), i Odsherred sk ulle en pige med
koldfeber bide i en muldvarp; »en nat, da jeg
havde feberen , kom mor med en strippe [lille tra:kar] hvori der var en muldvarp, og der var bundet
et t0rkla:de over for at den ikke skulle l0be, jeg
greb så til og ned i forkla:det« ( I 0).
Skaldede steder gnides med muldvarpeblod for at
fremme hårva:ksten, dyrets fedt får derimod håret
til at forsvinde_ (4). Bindes en knust og kogt muldvarp på en hest eller bades den med et sa ltvandsudtra:k af dyret blandet med usaltet sm0r, falder

de hvide hår af og der kommer sorte i stedet (11 ),
muldvarpefedt gnides på hest der, hvor man 0nsker hvide hår ( 12).
En bra:ndt og pulveriseret muldvarp indgives for
hestens springorm og strns i fårets 0je mod fremfa ldet blinkhinde ( 13).
0jne gnedet med muldvarpens hjerteblod kan se
sp0gelser ved h0jlys dag (1734; 14).
Hjertet eller fodderne af en muldvarp ba:res som
amulet mod tandpine ( 1789) og pest (15); en fod
skäret af en levende muldvarp ba:res på brystet fra
l0rdag aften til s0ndag morgen og skal ligge under
kirkens alterkla:de indtil solnedgang, båret som
amulet giver den held i lotteriet, kort- og terningspil ( 16). Med et muldvarpehoved og en svaleurt
på sig er man uovervindelig i handel og tra:tte
( 17). En pung syet af et skind trukket af en levende muldvarp bliver a ldrig tom for penge (SSlesvig;

I8).

Muldvarpeskud under husgulvet kunne ifo/ge fo/keovertroen 10/kes som el d0dsvarsel.
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Tommelise er markmusens /ange og får besog af
muldrarpen som bej/er. ll/11s1ra1ion af Hans Tegner
C.
Andersens
til H.
» Tomme/ise«.

LITTERATUR: ( I) 8 74; (2) 315b 57; (3) 464p 73,
82; (4) 687 l 838,275f; (5) 436c 76; (6) 57 129; (7)
496 28,38 4 ; (8) 927a 51, 141 ; 296g 1,43 ; (9) 837
3,1926-27, 111 ; (10) /7 2lf; (11 ) 74 130; 296g 2,
92; (12) 160 1929/ 3D; 74 130; (13) 74 128,280;
167 1935 ,39 (o. 1700); muldvarpen i folkemed icine n: 603 1924 ,3 16 -21 ; (14) 62 62; ( 15) 73 23;
366 1516 19 10: (16) 296g2,63, l 12; 251 18 1; (17)
251 181: ( 18) 160 1906/23: 3345.
0MSKABT TIL M ULDVAR P

M uld varpen er en svale, der tå for lrenge i vinte rdvale og ikke vågnede til rette tid (Å lborg; I).
Den kunne vrere en omskabt heks (2) eller bjergmand = overnaturligt vresen (3). To piger fik i haven 0je på en muld varp: den e ne af pigerne råbte
»slå den ihjel!«, men den anden sy ntes det var
synd og lod dyret gå. Nogle dagc efter blev de ops0gt af en lille mand , so m inviterede dem til barselgilde. Han forte dem gennem el hul bag ovnen
til en stor stue med mange små m ennesker. Barnets mor fortalte, at hun va r muld va rpen i haven ,
og som tak blev nogle hjembragte h0vlspå ne r forvandle t til gu ld (4). En pige lrerte hos de underjordiske i T0jesbakke VSjrelland al krerne sm0r i et
muldvarpesk ud (5).
L0b en hare forbi en gravid kvinde fodte hun en
muldvarplignende d vrerg (Tjrereby SVSjrella nd;
Sa).
En mand , som pl0jede på skrertorsdag eller
langfredag blev efter d0den til en muldvarp (6).
M uldvarpene er skeln yttere ford0mt til evigt at
rode i jorden (NFyn ; 7).
En muldvarp må ikke s lås ihjel, den var e ngang e n
mand, der ikke kunne få jord nok og ikke ho ldt
ploven på sin s ide af markskell ene, men pl0jede
fra naboerne og endda fra kirkegården . Som straf
og til advarsel gjorde Vorherre ham til en muldvarp, så han endelig fik jord nok. Men han lrenges
efter dagsl yset og roder sig ved solens op- og nedgang et 0j eblik frem af jorden ; hvis han bliver der
18

for lrenge skal han d0 (Sjrelland, Bog0; 8). En jordgerrig mand pl0jede langfredag hen over skell et og
blev som straf forvandlet til en muldvarp, »den
har vi nu til at gå og pl0je i jorden« (Nr. Nrerå; 9).
En adelsmand fik hele året leveret k0d fra en slagter, men da denne kom med regni ngen ville han
ikke betale for knoglerne. Det gentog sig hvert år
med andre slagtere, og til sidst forbandede de
adelsmanden , så han blev til et dyr, der al tid reder
k0d uden knogle r - nemlig regnormen (Pl0n; I 0).
LITTERATUR: (I) 160 1904/ 28: 1452 (1883);
(2) 464/ 6.1 , 121 ; (3) 464g ny rk. 1,2 I 3; (4) 464 4 ,
27f; (5) 17c 26; (Sa) 160 1906/23: 457; (6) 464g
2,277; 160 1906/23: 3287; (7) 160 1906/ 23: 930
(1921); (8) A.J. Gejlager, Prangerens Penge 209f;
436c 76 jf. 255 2, 1929,95 (vise); (9) 464g ny rk. 2,
174; (10) 58/ 357f.
T A L EMÅDER

Der er pal (kraft) på, sagde drengen, han holdt i
ha le n på en muldvarp (I).
.
De har ingen muldvarpe, ingen j0der og ingen
lotte riko llekt0re r på Born holm (Sj relland; 2).
Hjemme som en muldvarp; ude er vi skarptseende
som lassen , hjemme blinde som en muldvarp (Peder Syv 1682); den svagtsynede eller blinde er i
slregt med muldva rpe n (3), vre re blind som en
muldvarp.
M undheld: muldvarpe0jne og menneskesved k0bes på apoteket til h0j pris - man mente, at dyret
ikke har 0jne (4). B0rn sendes til apoteket efter
ikke eksiste rende muldva rpeol ie (5).
Muldvarpeskud = filipenser (o. 17001T; 6); nrerig
persons tegnebog e r el mu ldva rpesk ind, d.v.s. den
ser n0dig dagens lys (7). Muldva rp = menig af fod folket ; dårlig skytte (rammer jorden fora n målet);
sp io n, stikker; muldvarpearbejde = lyssky, illega l,
undergravende aktivitet (8).
Gåde: lille Be ndiks han pl0jer så fikst uden jern,
uden stål (9 ).

fh ../tlv,uf." .. sk':fd~ f:,r,;,,+ ;,.,1. • ,,.~d oife ple&!c,,J ;
LITTERATUR: (I) 794 6,8; (2) 794 2,1884,23;
(3) 903 4, 1826,222; (4) 464c 5; (5) 423 (Haderup);
(6) 76c 32; 23 112; (7) 23 112; (8) 76h 127; 23 112;
659 14,456; (9) 212c 2,620.
PROSA OG POESI

Er der noget, der minder om to små buttede
barneha::nder, så er det vel nok muldva rpens
n0gne, udadvendte gravepoter. I det hele taget er
han jo et nydeligt dyr, vores lille fjende i jordens
m0rke gange. Hans form er så trind og sluttet som
sortep0lsen i den gamle molbohistorie, og der findes ikke i verden noget sandkorn så fint, at det
kan tra::nge igennem duvetinefrakken og irritere
hans hud. Han s Hamig Seedorjf(I).
Den blanke grnnsva::r ligger bl0dt og tret, - en hud
af silkefl0jl og uden mage, - det brune muldskud
er en sk0nhedsplet, · et jordens modermrerke på
dets hage Aage Lind (2). En muldvarp skyder tyst
af muld · sin runde, sorte hattepuld - op med sin
sta::rke nakke Axel Juel (3); de skyder op • af de
små jordlodder, · skubber mulden tilside · med

krr>Jci,rpeJ~ /e.sTr-p>t-,G,-t,,...fo 1t,#,,.,,, '<t'S: '1 ·

brede, skovlende grin • men forstummer al tid ved
synet · der m0der dem · og står siden tavse ved
deres udd0de vulkanske rige Klavs Bondebjerg
(4).

En muldvarp dovner · i pi.enens k0lige undergrund · og venter på timen · til at rergre sig Rober! Corydon (5). M uldvarpen skyder si t underskud • ogja::geren skyder sin nreste. Halfdan Rasrnussen (6).
Skumringen srenker sit muldvarpefl0jl · tyst over
gra::sset og st0vet Harald H. Lund (7), og natten
kryber · som en silkebl0d muldvarp · frem gennem stammerne Tove Meyer (8).
Harald H. Lund , En forlovelse (9), Muldvarpen
og mennesket (10), Gravkoen og muldvarpen
(11); Knud Wiinstedt, Muldvarpen (12); Ole Vinding(l3).
LITTERATUR: (I) 782q 76; (2) 519b 18; (3) 413g
82; (4) 77 3; (5) J39e 25; (6) 708i 5, 15; 537c 63;
(8) 567 19; (9) 537g 43-45; (10) 537n upag.; (11)
537m upag.; ( 12) 906c 20f; ( 13) 9/0J I, 18-20.

»Blind som en m11ldvarp« lyder ordsproge1. Michael Anchers Skagensbi/lede fra 1880 viser » Blinde Kris1ian og Tine
i sande/1<. Den Hirschspmngske Samling.

