
Mus, Apodemus, Micromys, 
Microtus, Mus 

BRANDMUSEN, Apodemus agrarius, har om 

sommeren rndlig gulbrun, om vinteren gråbrun 

ryg med en m0rkebrun eller sort stribe. Alm. på 

Lolland-Falster, sjrelden på Sjrelland. 

SKOVMUS, Apodemus sylvaticus; ryggen er gul

brunlig og bugen hvid; alm. i hele landet, trods 

navnet forekommer den hyppigst på marker og 

enge. 

Dv IERGMUS, Micromys minutus, den danske fau

nas nrestmindste pattedyr (kroppen 5-7 cm lang); 

gu l- til rndbrun ryg og hvidlig bug. Lever i fugtige 

lokaliteters h0je trette vegetation; alm. i Vendsys

sel og på Sjrelland. 

MARKMUS , Microtus agrestis, har gråbrun ryg og 

grå bug, navnet er misvi.sende da den er knyttet til 

gnesvegetation. Vort mest alm. og formentlig tal

rigste pattedyr, et af landbrugets vrerste skadedyr. 

Den lige så velkendte HUSMUS , Mus musculu.s, 
forekommer hos os i en indend0rs m0rkbuget, 

Ianghalet og en lysbuget, korthalet underart, der 

mest holder til på marker. Den eneste art, som 

»Iugter af mus«. 

- Da nmarks Dyreverden 9, 1951T. 

Mus, gammeldansk d.s. , flertal mys, oldnordisk, 

oldh0jtysk og o ldindisk (sanskrit) mus; det ger

manske mus betyder både dyret og muskel, grresk 

mys har samme dobbeltbetydning; muskel 'li lle 

mus' sml. musling bd. I (I). 
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Husmus. BIO FOTO/ Steen Agger. 

Frernerne: mus; Grnnland: teriak, hos nogle eski

moer navn til !rekat (2). 

Som persontilnavn Mus, Muus, Musz 1200ff, i 

fem adelsslregter (3); Roskilde skal have haft en 

biskop Mus, om ham blev sagt, at da kongen ville 

ind til ham svarede han: Mus må have madro - og 

kongen replicerede: ej lrengere end katten vil (3a), 

sml. s. 68, 77, 82. (, -1,, Jr p 

lndgår i stednavne: Musholm for I 3 I 7 V.Vedsted 

s. S0nderjylland, M usvang 1509-4 7 Toft I und, 

Muspyt 1541 ff Agerskov s., Musdal 1564-1717 

Varmark s. , Musholm 1610 Vandborg s. og Fjalt

ring s. Ringk0bing a., Musebrek 1664ff NFyn, 

Museagre 1682-1875 Tved s. , Musetoft 1683ff 

H0jrup s. S0nderjylland, Musvrele 1717 Kabdrup 

s. (vrele = vadested), M usehale 178 1 ff Strårup s. , 

Musebanke 1786 Tåsinge, Musdal I 788ff Vons

brek s., Musholm l 793ff Moltrup s. , Musepold 

slutningen af 1700-t Vonsild s. (4). 

BRANDMUS 1861 ff (5) sigter tilden sorte, ligesom 

indbrrendte rygstribe, eller fordi det var den forste 

mus, som viste sig hvor skov var brrendt af til 

agerbrug (6); blakke 184 1, Falster o. 1850 (7) h0-

rende til blakket 'forskelligfarvet' jnf. skovb/akke 

og cmemus Lolland 1881 ff (8), skal foretrrekke 

rerter frem for korn og b0nner men også kaldt 

b0nnemus 1818 (20); på 0erne: markmus (9); 

agers1ok 0M0n 1932 ( I 0) denne art eller mose

gris (s. 86). 

DVIERGMUS: havremus 1878ff (1 1) forekommer 

ofte i havremarker. 



HUSMUS I 702ff ( 12): Sid se/ (kvindenavn) V Jyl

land om mus der pusler i sengehalmen ( 13), grå 

Sidsel Mors ( 14) oprindelig et noaord, sml. ne

denfor. 
MARKM US : agermus 1622ff(l5), markro11e 1881 

( 16), hamster Fan0, Vendsyssel ( 17), hamstrer 

(sam ler) vinterforråd; springer 0Sjrelland ( 18). 
SKOVMUS: p/ademus (trykfejl for plagemus?) o. 

1700 ( 19), dragemus Ly0 18 18 (20) er snarere 

• mosegris (s. 86). 

LITTERATUR: (I) 626 258; (2) 562 21,1899,410; 

(3) 363 2.2,750-52; (3a) 831: (4) 156 3,20,81.92; 

4 179,201,219,664,703; 5 57,91; 14 201; 15 36, 

253; 17 129 ,147; (5) 659 2, 1104; (6) 151 9,22 I f; 
(7) 571 39 sml. 205; 281c 158; (8) 926 48f; 556 

330; (9) 151 9,223; (10) 388: (11) 928 1, 109; 926 
49;(12)6598,770;(13)212b209; 7941 2, 152( r. 

Snede); 464g 6,342; 388 (M0borg s. o. 1925); ( I 4) 

574 23/2 1931 ; (15) 434 l,39; (16) 926 54; (17) 

926 54; 659 7,813; ( 18) 388 (Nr. Dalby); ( 19) 434 
3,488; (20) 640 4,66f. 

NJfodte markmusunger i reden. BIO FOTO/ Lars Serrilslev. 
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TABU- ELLER NOANAVNE 

Der måtte ikke tales når det förste ruglres k0rtes i 

laden (VSjrelland) og mens det sidste !res korn blev 

lresset af, ellers blev musene slemme ved årets 

h0st (Grejs o. 1890) (I). 
Mus og roller må i julen ikke nrevnes endsige fan

ges (1688; 2). Ingen måtte sige mus og lus for efter 

Kristi Himmelfartsdag, ellers fik man huset fyldt 

med dem (Anholt; 3), musene skulle i juletiden 

kaldes de små, de små grå ( 1734ff; 4), de gråbene

de eller grå10j (N og NVSjrelland; 5), de seksbene

de (Fyn; 6), små dyr (Thy; 5), b0rn blev pålagt 

ikke at sige ordet mus, men kalde dem dyr, da de 

ellers blev for plagsomme (VHanherred; 7); lille 

rak (Horbelev; 5), ondskab (Anholt, SSjrelland , 

Bog0, Lolland; 8), prtl'ster (Hirsholm; 9), Sidse/ 

(Fyn, Lo Iland; 1 O); fik man under h0starbejdet 0je 

på en mus måtte ingen nrevne dens navn, men sige 

Sidsel, ellers fik man ingen mikmuskage når h0-

sten sluttede (Branderslev YLolland; 11 ); små!fJb 

(Tjrereby SVSjrelland; 12), små10j (Som;. 13), tede, 

små 1eder (Sjrelland, Lolland; 14). tier (Nr. Dalby; 

• 
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5), utede (M0n, Falster, Lolland; 15), de små uree 

= utidige 'fnekke' (Falster; 16). Pastor Laurids 

Muus (d.' 1774) i Havdrup ved Roski lde blev mel

lem jul og kyndelmisse 2/ 2 af a lmuen ka ldt »hr. 

Tede« (17). Pnesten Mus fik i julen bes0g af en 

gårdmand og hans kone, som ville undgå at 

nrevne hans navn og derfor ved a nkomsten 

spurgte efter hr. Tede. »Her er ingen med det 

navn«, blev der svaret. »Er prresten da hjem me?« 

- »ja« - »så vil vi gerne tale med hr. Tede«, og nu 

forstod man det ( 18). En skolelrerer Muus på Lol

land blev omkring de store h0jtider kaldt hr. 

Utede (19), til en fo rvalter Mus sagde b0nderne i 

juledagene »god morgen, forvalter Uting!« (18). 

Mus og roller skulle mellem jul og nytår benrev

nes 11t0j. ukrce (20). Når det f0rste h0lres kom til 

gården spurgte gårdmanden: hvad er der på lres

set? og blev der svaret »rotter og mus« måtte de 

k0re tilbage til marken, srette lresset af der og 

hente et nyt, det rigtige svar var »hunde og katte 

til at ta' ut0jet« (NSjrelland; 21). En gammel kone 

ops0gte godsforvalteren for at betale en afgift og 

Havremus eller dvargmus ved reden 
i h{JJ:!fmark. Trasnit i Jul. Wu/JJ: 
Danmarks Pa11edyr, 1881. 
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hilste »goddag, h r. Ut0j«. Manden blev vred og 

sagde, at han hed Mus. »Jamen«, stammede ko

nen betuttet, »det skab må man jo ikke nrevne i 

denne uge« (22). 

Var der mange mus i sengehalmen måtte man 

ikke sige det ligeud, men omskrive det til »der er 

vis/er i halmen«, så fik man held med at fange 

dem (NSjrelland; 23). 

Sml. rotte s. 88. 

LITTERATUR: ( I) 436c 77; 160 1906/ 23: 2303 

sml. 464g 6.2,321; (2) 693 XII; (3) 464e 115; (4) 
62 46 (Fyn); 936 50; 847 3,121; 667 2,263f; 847c 

48; 464 6,270; 135 68; 874e 23; 17 25; 527 142; 

(5) 388; (6) 160 1904/28: 851; (7) 489b 85 sml. 

212c 2,630 (Lild); (8) 160 1904127: 1999 (1896); 

1906/23: 603; 436c 77; 388; (9) 202c 3,41; (10) 

464g 6.2,320; 388: (11) 160 1906146: 732; (12) 

160 1906123: 457 (1886); (13) 160 1906123: 36 1: 

( 14) 571 590f; 436 2 I 6; 387 164; 430 641 sml. 416 

408 (rceger): (15) 667 2,264; 571 590f; 464g 6.2, 

320; 430 641; (16) 281c 100; (17) 703 ny rk. 385: 



Dl'rergmus. BIO FOTO/ Lars Serrits/ev. 

(18) 464/4,103; (19) 430 601,641; (20) 464g 6.1, 
418 (Vesterb0l le); 436c 77; 653 209; (2 I) 160 1906/ 

43: 33; (22) 794 2,1885,152 sml. 643 10-12; (23) 

160 1906/23: 294. 

SKADEDYR OG BEKA':MPELSE 

Der er fundet hasseln0dder med bid af mus (sand
synligvis skovmus) fra mellemste istid, markmu
sens knogler kendes fra senglaciale lag og jern
alderen (I). Husmusen menes at stamme fra det 
sydvestlige Asien. 
Et sagn beretter, at landet i gamle dage var beboet 
af små sorte mennesker, der efter svrer kamp blev 
fordrevet af vore forfredre. De slagne truede med 
at sende hrevnere, som ingen kunne få bugt med, 
og snart vrimlede det med mus og rotter, som vi 
ikke kan slippe af med (2). 
lflg. et dagbogsnotat 27 /2 1663 blev der i juletiden 
i Yor Frue kirke (K0benhavn) set »så mangfoldige 
rotter og mus som aldrig nere tilforn, at de ikke 
skyede at l0be, når folk var til stede, og krybe op 
ad vreggene til lysarmene, om der var efterladt lys 

deri gnavede de dem af; de som var til froprredi
ken så dem sidde på pladerne og gnave af lysene« 
(3). 

»Sjreldent mangJede sengehalmen musereder, 
hvilket dog ikke forstyrrede den sunde, trygge 
s0vn så lidt som den tildragelse at ligge en mus 
ihjeJ« (NFyn o. 1870; 4). Det kunne hrende, at en 

iJder holdt til nederst i sengebunden og levede af 
museynglen indtil man ryddede både ilder- og 
musebo for igen at få nattero (5). 
Gik en meget stor mus i frelden mente man, det 
måtte vrere musekongen (St. Tåstrup; 6). Husmu- o

9 
sens »ubehagelige lugt/ dens snigende l0b, der har / 
nogen lighed med et firbens. g0r at mange menne-
sker, isrer fruentimmer, har modbydelighed, ja 
en dog frygt for den« ( 1841 ; 7). 

Ser man en mus l0be ind under sne skal man 
kas te noget efter den , ellers vil m usene rede en ud 
af huset i l0bet af vinteren (NSjrelland; 8). »Rotter 
og mus fordrives sikkert når man, hver gang man 
skrerer brnd, kaster et lille stykke hen i en krog 
med den tanke, at det skal vrere til dem. Der må 
ikke siges noget. og det skal fortsrettes uden albry
delse i Jrengere tid« (9). 
Husbonden måtte ikke se det f0rst h0stede neg, 
for så åd mus og rotter alt kornet (VM0n o. 1880; 
10). år man begyndte at k0re kornet hjem skulle 
det f0rste neg ind i laden med rodenden f0rst, så 
gjorde musene ingen skade (Ersted Himmerland; 
11 ). Nogle mrend forstod kunsten at srette de 
f0rste neg, som kom i Jaden, hen til musene; de åd 
da kun dem og siden hinanden (Hj0rringegnen; 
12). Når en klog mand i VJyJland satte sit korn i 
Jaden s0rgede han for, at musene kun kunne rnre 
de lire f0rste neg; han lagde sin hat over negene og 
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knrelede ved dem (13), sml. nedenfor. 

Det eller de forst indk0rte neg blev i Jylland kastet 

hen i en krog med ordene »det er til dig!« eller 

»li lle mus, her har du dit, lad mig beholde mit!« 
( 14); 

de tre forste kjcerve jeg bringer i hus, 

dem sretter jeg hen til rotter og mus, 

disse tre kjrerve dem må du fortrere, 

at r0re det andet det skal du la' vrere! ( I 0); 

Husmus i korn. B!OFOTOIE/vig Hansen. 

mus, mus grå, 

under jorden skal du gå, 

sand og grus skal du fortrere, 

men mit korn skal du lade vrere ( 15) 

I en magisk besvrergelse af mus hedder det bl.a.: 

Viger derfor alle rotter og mus hen til (landsby

navn), der skal I have Eders fode af dette års af

gr0de (fynsk cyprianus 1800-t; 16), og en anden 

besvrergelse: Her stiller jeg min mark og korn

mark under Guds trygheds beskrermelse og herudi 

forbyder jeg både rotter og mus at rnre eller skrere 
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den allermindste krerve eller vippe, det skal vrere 

dem så forbudt som himlel) er den mand forbudt , 

der går til tinge og ved ret, men g0r det ikke (17). 

En klog mand i Ulfborg VJylland kunne »srette« 

mus vrek idet han i laden !reste en besvrergelse; så 

sagde han til folkene »slå nu! nu kommer de!« 

Folkene slog med trrek.0ller uden at kunne se no

get, og musene forsvandt - det fortalte man i hvert 

fald ( 18). 

Man strnede sand mellem hvert lag korn og når 

musene fik det i 0jnene s0gte de andetsteds hen 

(SSlesvig; 19). Strns elleblade på ladegulvet under 

kornet reder mus ikke så meget af det ( 1634; 20). 

Man kan i et skib str0 kirkemuld for mus, men 

der må ikke tales i mens man ror den ud til skibet 

(Bog0 ved M0n o. 18 70; 21 ). 

[September] u ska[ du havren trerske af, · at mu

sen ej dig grekker, • den skrere havren vil så brav, 

· for den er s0d· og lrekker ( 1670; 22). Man skulle 

inden kyndelmisse 2/2 vrere frerdig med trersknin
gen, ellers blev musene slemme ved sreden (Sevel; 
23~ . 
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