Et middel til at fordrive rotter og mus: Gak tiende
til fra kirken, og når du er ko mmet hjem , da !res
disse ord tre gange med h0j r0st i hvert hus: Jeg
forbyder rotter og alle slags mus at vrere i dette
hus og at rede eller bide, gnave el le r skrere flresk
eller k0d , ost eller sm0r, br0d eller klreder for de
har vreret ved Jordans flod og lrert de sa mme ord
som St. Ha ns talte, da han d0bte Kristus. Guds
ord amen. I navnet Gud faders, s0ns og hellig
å nds navn (30).

»Bogmus« 1egne1 af Lorenz Frelich ril H. C. Andersens
»Suppe paa en Pelsepind«.

Den sidste trerskedag tog karlen en levende mus
med ind til husmoderen , og husmoderen gav et
lille traktement eller gi lde kaldt rnuseol, museh0j1id eller musbeue (S0nderj ylla nd; 24), man ho ldt
en rnus/esl, men forst sku lle loftet fejes rent så
musene kunne danse deroppe (SSlesvig; 25). På
Lres0 hed trerskegildet musekande; at musene nu
ikke mere kunne rede kornet m åtte fejres med en
kande 01 (26).
Vil man slippe for mus i et hus skal man aftenen
for Nicati dag I 5/ 12 med kridt skrive Nicatius
over a lle d0re, så forsvinder musene, eller skrive
navnet Medardus aftenen for helgendagen 8/6,
huset vil da vrere fri for mus det f0lgende å r
(VSjrelland; 27), man skulle den dag sige: Rotter
og mus bliver fra dette hus. Medardus! (VJ ylland;
28). En ma nd i Bellinge MFyn skrev navnet Bernhard på alle sine d0re som vrern mod mus og rotter (29), og en gammel kone satte hver aften en
tallerken m ed bred og osteskorper på gulvet idet
hun sagde: det er Eders, så rnrer I ikke noget af
det, som er mit! (27).

En mand fra Ribe forte altid tre katte med sig og
kom til en 0 , der var skrrek kelig plaget af mus.
Både nat og dag vrimlede det med dem allevegne,
»når folk spiste måtte de bruge skeen lige så meget
til at jage musene bort med som til at spise med«.
Manden lovede at skatTe dem af med d e ubudne
grester hvis de gav ham mange t0nder guld, og
hans katte havde snart gjort lyst mellem musene.
På s0vejen hjem lovede han Vorherre, at ko m han
til Ribe i god behold ville, han der bygge en magel0s kirke. Det blev Ribe domkirke, i byens våben
springer tre katte ud fra tå rnet (3 1). Tilsvarende
fortrelles om en fattig skipper fra Nibe: han havde
en kat med og fik den på 0en betalt med guld,
hentede flere katte og blev således en rig mand;
formuen skrenkede han til opforelsen af Nibe
kirke, i den findes derfor billedet af en kat og fire
mus (32). =l,tvcl\•v<./. !
På en 0 plaget af mus og rotter sagde en mand, at
han kunne fjerne dem alle, men kun hvis der ikke
fandtes lindorme på 0en. lndbyggerne forsikrede
ham om, at der ikke var nogen, hvorefter han
trendte et stort bål, krnb op i et h0j t trre tret ved og
gav sig til at besvrerge skadedyrene. De kom 10bende fra alle sider ind i bålet. Da der ikke var
Oere tilbage bred en lindorm op af jorden og gik
ind i ilden. Så kom der en endnu st0rre lindorm
og kastede trre og mand på bålet. Siden blev 0en
ikke plaget af rotter og mus (33).
Strandby ved Frederikshavn var for mange år si-

Mus tegnet af Mads Stage til H. C. Andersens »Suppe
paa en Pelsepind«.
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Ka11e11 er bade el kll'ledyr og er nylled)'r. Tmsnit af Pietro Krohn i Chr. Il 1111hcr. IJ1/ledh11gfor Stor<' og .\111aa. le\-,

den befrengt med mus. En gammel norsk skipper,
som gik omkring og tiggede, fik logi på Skramgården. Nreste morgen havde en mus bidt hut i hans
pose og redt mel og brnd. Han bad om en ildpande
med gl0d på, sagde nogle norske ord, og musen
kom hen til ham og l0b rundt om panden, den
ville ikke op på den, men blev omsider brrendt
ihjel. Det rygtedes, og han fik akkord på at fordrive alle mtis fra Strandby. De kom ud fra alle gärde
og huse1 hele nokken drev han hen til den bakke,
der endnu kaldes Musbakke. Her gennede han
dem ind i nogle vidjebuske, som de åd helt op.
Der skal stadig vrere en gr0n plet med mus det
sted, hvor det skete (34).
Et sted var man meget plaget af mus, konen beklagede sig til en nordmand og spurgte, om han
ville besvrerge dem. Jo, det skulle han nok, og han

Overfor: i.fe/ge el sagn blev Ribe Domkirke bygget af en
rig musefamger. Tras11i1 af Tom Pe1ersen i Th. Siersted:
Danske Bi/leder for Skole og Hjem , 1896.

gav hende en lille seddel, som f0rst måtte åbnes
når der var gået et år. Men der var lige mange
mus, og så lreste konen, hvad der stod på sedlen:
Den som ikke vit sin kal f0de, gid roller og mus
lregger ham 0de (35).
LITTERATUR: ( I) 636 44,54; 556 1,64; (2) 464g
1,418; (3) K0benhavn Diplomaticum udg. af 0.
ielsen 5, I 882,780fT; (4) 725 32; (5) 296b 16; (6)
/60 l 906/ 29b: 244; (7) 822d 30; (8) 160 1906/23:
294 (1947); (9) 464g 6.1,418; (10) 232d 94; (11)
464g 6.1,4 18; ( 12) 794 8, 1887,41; ( 13) 296g 2,38,
42; ( 14) 212d 344; 232d 91 -94; (I~) 937u 174; ( 16)
25/ 173sml.174;( 17)464g6.l,88;(18)296g2,37
sml. 296g 2,86; 761 4 , 1872-73, I 20f; 650b 308-23;
(19) 160 1906/ 43: 3342; (20) 940b 56; (21) 436c
77; råd mod mus: 103b, registeret; (22) 272 68;
(23) 160 1906/43: 2476; (24) 212d 344; 149 5,
1898,118; 212c 2,633; 837 13,1936-37,99; (25)
160 1906/43: 3337; (26) 202d 2,203; 777/ 149f;
(27) 436c 77f; (28) 212d 344; (29) 160 1906/ 23:
872; (30) 761 4 , 1872-73 , 120; (31) 283d 2,62 f; (32)
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847 2, 15 sml. 122f og 4,80 (Katholm v. Grenå);
(33) 286 137; 464g ny rk. 2,130-35 (Sams0); (34)
464g 6.1,342-45,419 sml. 421 ; ny rk. 6,159; 464q
93f; (35) 464g 6.1,423.
SJtELEVA NDRING

Det har vreret en almindelig tro, at menneskets
sjrel eller ånd kan fortade kroppen som en markmus (I).
»Anden trrenger ikke til s0vn som kroppen, men
når denne sover l0ber änden ud og ser sig om både
hist og her. - En aflen lå en karl på brenken og
sov, men lidt hen ad aften begyndte han at snorke
og gabe og lod så ledt [så dårlig, syg ud]. Manden

skotter hen til ham og bliver da va'r, at en sortegrå mus kom op foran på karlen og varlige ved at
ville have smuttet ind ad hans mund. Manden
hugger til musen, så den hvirvlede ned på gulvet.
Karlen gav med det samme et srert pust, og så var
han d0d ... Sagen var jo, at manden forhindrede
änden, den sorte mus, i at komme ind i rigtig tid,
og så var det forbi med ham« (Vendsyssel; 2).
Mens en kone sad ved si n mands sygeleje så hun
en mus l0be ud af hans mund og lagde et forklrede
over hans hoved. Da musen kom igen l0b den s0rgende og pibende omkring, og manden var d0d,
hun havde set sjrelen s0ge bort fra kroppen (3).
En mus l0b ud af en sovende karls åbne mund og

Det har Vtl!ret en a/minde/ig overtro, at sjtl!len kunne fortade kroppen i skike/se af en mus. En sol'ende karl kunne
fors/ ruskes vågen. når en mus var smw1e1 tilbage ind i hans mund. Maleri afJulius Exner, 1904.
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Mus omkring det gamle grantrr.e i
H. C. Andersens eventyr »Grantrr.eet«. Tegning afanonym kunstner.

det var umuligt at vrekke ham hvor meget man
end ruskede for musen vendte tilbage og kom ind i
munden , for det var hans sjrel (4). To karle slog
grres på en eng og lagde sig til at sove. Den ene lå
lrengere vågen og så en mus komme ud af den anden karls mund. Det undrede ham, og da han så
n0jere til var kammeraten d0d. Karlen skyndte sig
efter vand og hreldte det ud over ligets ansigt, i det
samme kom musen tilbage, den l0b ind i munden
og karlen vågnede og sagde, at han havde drnmt at
han var lige ved at drukne (5). I lignende fortrellinger lregger den anden karl sin hånd for den sovendes mund eller drreber musen og kammeraten
d0r (6).
En kone i Tranum 0Hanherred d0de ved en
ulykke og gik igen som en mus (7).
Andre sagn beretter om en lille hvid mus, der
kommer ud af munden og vender tilbage, mens
karlen sover. Da han vågner er han blevet »synsk«
og kan se, hvad der sker derhjemme, eller han har
dr0mt, hvor man kan finde en skat (8).
En karl ser fra sengen en mus smutte gennem et
hu! i d0ren ind i kammeret, han går derhen og
stikker en told i hullet. Da han kommer ti lbage til
sengen ligger der en dejlig pige i den. Hun bliver
hans kone, og de lever lykkeligt nogle år indtil
han fortreller hende, hvordan hun engang kom ind
gennem det lille hul i d0ren - imens piller han tol-

den ud, og straks smutter konen ud gennem hullet
og forsvinder (I).
Da en prrest i Pjedsted, som havde forskrevet sig
til fanden , skulle begraves l0b en masse rnde mus
vrek m ed de tre skovlfulde jord, som var kastet på
kisten (9). En prokurator (advokat) vandt alle sager og m0dte en kollega, som var endnu klogere ,
denne sagde: du lille satan, vig ud af bondens
rerme! - i det samme sprang en mus ud af prokuratorens rerme, og siden vandt han aldrig en sag
( I 0).
LITTERATUR: (I) 212c 2,631 ; 296/ 126; (2) 286
144; (3) 436 53 ; (4) 283c 161; (5) 464 3,1876,332
sml. 283c 161; 464g ny rk. 2.1, I 70f; (6) 464 3 ,333;
464g 2 ,273, ny rk. 2.1 , 171; (7) 464g 5,306; (8) 283c
162f; 761 l ,1866-67,208f; 286 145f; 464g2 ,27 174; (9) 464g4 ,353 ; (10) 464/5 , 107.
DIVERSE SAGN OG OVERTRO

Da troldene efter kristendommens indf0relse udvandrede fra Sjrelland lejede de i Kors0r en skipper til at sejle dem til Norge, men undervejs blev
passagererne til mus og sk ibet var nrer for I ist (I).
Musene holder sig ved menneskets boliger af frygt
for troldene, thi Mogenstrup ås, Munkebakke og
vandtårnsbakken opstod, da en trold ville drekke
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