Overfor: Megen 01•er1ro har gennem 1iderne kny11e1 musen til fodsel og barnep/eje. Maleri af Viggo Pedersen
med 1i1/e11 »Moder med sil barn ved brystel«. 1897.

Nrestved med sand, men mus havde gnavet hul i
hans srek så sandet l0b ud (2).
En abbed Muus i Emborg kloster ved Ry var så
genstridig, at kongen beordrede klosteret indtaget.
Et bud fra den 0verstkommanderende traf abbeden ved måltidet og sagde, at overgav han sig
kunne han frit drage bort. »Mus må have madro!«
råbte abbeden og fik til svar: kun så lrenge katten
vi) det (2a).
Skattegravere så seks mus trrekke et )res h0 op af
et hul, de gravede mellem Nidl0se og Kongsted
(3). Ved krempeh0jen Blidsbjerg n.v. for Tibirke
blev set et brudeoptog af puslinger, som k0rte i
vogne med museforspand og forsvandt ind i h0jen
(4). Mand så en mus gå på kanten afsit 0lkrus og
kigge ned i det; han ville slå den ihjel , men undlod
det og h0rte siden, at musen var en heks fra
Ravndrup (5).
Når man arbejdede med korn eller h0 skulle man
vogte sig for, at en mus l0b over ens fingre, det fik
dem til at svulme op (6).
L0ber en mus over en gravid kvindes n0gne krop
får barnet en museplet (7), spiser hun af musegnavet mad får det sår (»musegnav«) bag 0rerne o.a.
skjulte kropssteder, sår der kun kan lreges med
blod fra en levende mus (8).
Når barnet har mistel en mrelkctand eller den
forste tand skal det kastc den ind under sengen,
ind i en m0rk krog, skorstenen, i ild eller et musehul og sige: mus, mus, giv mig en bentand for en
guldtand! - så får barnet en ny god tand (hele landet; 9). Brerer barnet på sig en tand trukket ud af
en levendc mus får det ikke tandpine ( I 0).
Markmusen må ikke drrebes, det bringer ulykke;
den er krereste med muldvarpen, de dyrker jorden
på hver sin vis (VSjrelland; I I). Hvis hekse og
troldfolk skadede 01let, gjorde kvreget sygt etc.
skulle en levende mus graves ned i huset eller med
mellemrum i markskellet ( 12). Med et ituhakket
musehjerte i blyet vi) kuglen altid ramme målet
( 13).
Falder nymåne på en s0ndag bliver det mused0d
det år (1797 ; 14). Man må ikke trelle mus i en
frelde, så har man stadig lige mange i huset (Lyby
Salling; 15).

1888,78;(6) 1601906/ 23: 1691;(7)464g4,63;(8)
80 120; (9) 847 3, 1820,137; 436 351; 794 8,92;
464i 468; 73 29f; 547 I 14 (Grnnl.); (10) 464g 4,
6 18; ( 11 ) 160 1906/23: 294 (1946); (12) 436 206,
216; (13) 464 9, 1888,73; (14) 219 9,478; (15) 160
1906/38: 1652.
VARSLER

På hjemvejen fra et felttog i Halland blev biskop
Absalons klreder en nat skåret itu af mus, og det
tog han som et varsel om snarlige genvordigheder
(I).

Det varsler sorg, snarlig d0d i huset eller familien
at mus gnaver meget i t0jet (2), i sengeklrederne:
der kommer lig i huset inden årets udgang (VHanherred; 3), i trreskohalmen: ejeren skal snart d0
(Balling; 4).
Ser man mus l0be over gulvet foran sig: der kommer snart Jig i huset (VHanherred; 5). Mange mus
i sengen varsler sygdom (Sem 0Jylland; 6), mange
i patients seng: han har ikke langt tilbage (V Jyl-
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land; 7). Ligger en mand på sit yderste vil han
straks d0 når mus og rotter »ilsomt og i sluttet
rrekke forlader de t hus, hvor den syge ligger«
( 1740; 8).
I år med mange markmus d0r der mange får
(1640; 9).
Under et bryllup så man en mus l0be omkring på
kirkegulvet; det var et ilde varsel, og parret b lev
da også siden skilt, han endte som tigger ( I 0).
Mange mus: der kommer dyrtid og krig ( 11 ),
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mange mus i husene betyder h0je kornpriser (S0nderjylland; 12).
Er musene plagsomme om foråret bliver det el
frugtbart år (F0vling; 13).
Der komme r ofte regn når musene piber og
rumsterer meget i de res bo ( 14). Der kan ven tes en
streng vinter hvis m usene samler meget korn
(0Jylland; 15), de trrekker tidligt til gårdene (Fyn;
16) og der under efterårspl0jningen kommer få op

(fordi de er s0gt langt ned i jorden) (17); vinteren
bliver mild, hvis der er mange mus i stubmarken
(Fyn; 16).
LITTERATU R: (I) 766 15. bog, 293f; (2) 794 8,
143 og .9 , 12; 436c 77; 464 4 ,384; 858 305; 160
1906/ 23: 165 1 (1911),1685,1952 m.fl .; (3) 489b
85 sml. 212c 2,631 (Lild); (4) 160 1930/ 5: 1683 ;
(5) 160 1906/ 23: 13 16; (6) 160 1906/23: 1172; (7)
794 9.2, 1888,233 ; (8) 693 XXV III ; (9) / 67 1936,
67 jf. 464/tb. 1, 11 7; (10) 464g 2,563; (Il) 160
1906/23: 3335 j f. 464/1 ,53, 140; (12) 464/1 , 137;
(13) 160 1906/23: 2684 (191 8); (14) 492 15/9 1907;
( 15) 794 5, 110; (16) 255 9 ,1936,24; (17) 464/1.2,
137; 49914/ 10 1948 (NVLoll.).
1...-EGEMIDLER

Harpestrreng-afskrifter 1400-t: stegt mus spises for
b lrereslaphed (sm l. nedenfor), mod forstoppe lse
lregges m usem0g blandet med fedt på brystet ( I).
Museekskrementer udrnrt i vand lregges på hårde,
smertende kvindebryster ( 1533; 2). Vinafkog af
musem0g bryder blreresten; levende mus brrendt
til aske indtages mod sv indsot ( 1635; 3), en mus
flået levende lregges på gigt ( 1643; 4).
Et musehjerte bre res mod krampe ( 1789; 5); t0 rret
og pulveriseret museskarn »er et probat middel
imod kolik« (6) - »var det ikke for muselort og
grnn kå l så fik doktorerne mere at tjene« (0Jylland; 7): musem0g kogt i n yma lket mre lk eller (til

spredbarn) modermrelk gives mod forstoppelse (8),
i persi llevand mod stensmerter (9), kogt med nrel deblade i brrendevin for nyresten (NFalster o.
1880; I 0), indgivet med vin virker det urindrivende (o. 1720; 11 ).
For blrereslaphed (ufrivillig vandladning) skulle
indgives mrelkeafkoget af en levende mus (12).
Tilsyneladende var det ofte brugt at lade patienten intetanende og på fastende hjerte spise en
pandekage med indbagt mus (13) eller en ituhakket mus kogt i 0llebr0d (13a). En seksårig dreng i
Marslev ved Odense kunne ikke ligge t0r o m natten, mormoderen fangede så en mus og anbragte
den levende i en pande med låg over på et varmt
komfur. Den helt forkullede, pulveriserede mus
kom i dejen hvorefter drengen blev tilkaldt. Han
spiste pandekagen med god appetit og »var helbredt fra den dag« ( l 890'erne; 14). I et andet tilfrelde drejede det sig om en 16-årig dreng på Horsensegnen. »Min moster havde h0rt, at den svaghed kunne kureres med en pandekage hvor i der
var bagt en hakket mus, og hun bestemte sig til at
prnve rådet. En efte rå rsdag fik hun fat i en mus og
gav pigen besked om at hakke den med hud og
hår. Pigen kastede op, for det varet grimt arbejde.
Moster havde ordnet det sådan , at vi skulle have
pandekager til aftensmad, og ville kalde os ind fra
sta lden en for en, når hun kaldte forste gang skulle
karlen komme. Han var sulten og glad ved at
komme forst, pandekagen han fik var noget m0rk ,

O1•e1for: En jll'ger pa /11r ef
1er by11e1. Bland! anden 0l'ertro me111e man·. at et m11sehjene swbt i k11g/e11s bly ville
få sk11dde1 til at ramme plet.
Vignet af I-lans Nik. I-lansen
i Boganis Jagtbreve, 192 7.
Til hojre: E11 mw set under
et bryllup l'(/rslede i/de for
ceg1efolkene. Tra!snit af Povl
Christensen til » Danske Fo/keviser«. I 945.

79

men det kunne han ikke se, da det var i skumringen. Til gengreld var der dygtigt med sm0r i den,
og sukker og syltet0j fik han også på, så han har
vist aldrig for fäet så god en pandekage. Men fra
den dag kunne han ligge t0r hver eneste nat. Da
der var gået et halvt års tid og han stadig var fri
fo r sin svaghed fortalte min moster, hvordan det
var gået til. Karlen tog hendes hånd og takkede

Musens hjerte eller fodder bäret på kroppen vrerner mod tandpine ( 1789), musem0g brrendt til
aske og lagt i smertende tand får den til at sprrenges ( 18).
En mus, der l0b sig ihjel i brrendevin, indgik i råd
for drikfreldighed ( 19), konen skulle lregge en d0d
mus på bunden af mandens brrendevinsflasker, så
blev han vrennet fra drikkeriet (MJylland; 20).
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En mus anbragt i b unden af en brtfndevinsflaske skulle v«!re er probat midde/ m od drikflfldighed. Tmsnit i Wi.1bechs Almanak 1882.

med tårer i 0jnene. Jeg husker det hele så tydeligt
som var det i går« (o. 1875; 15).
Mod kighoste blev i Yendsyssel drukket mrelk
hvori en mus l0b sig til d0de (brugt endnu 18 79;
16).

På frostknuder og -sår kunne lregges en mus, som
blev flrekket mens den levede, den skulle forblive
der indtil den blev kold (17); på udslret o.a. hudlidelser lagdes en brrendt og pulveriseret mus
blandet med svinefedt (NFalster o. 1880; I0).
Vi"'-}~_$jd: flt.od. 9..J»t S;Uo e~ p:.hJ.t~ , ,,..J . ; lcvt•J• ~.5 rl
. 80 ; ...i,,,,it { a.c. /lle i,-.crt, f'(;.:t..,,. j r,,, ••,,kdiv11-,, ,~n."f3;

Der findes i markmusens rede en lille sten, sv0bt i
papir eller klrede og lagt i munden på barselkvinde, som ikke kan bl ive forl0st, får den hende til
straks at fode. Det skal va:re den slags mus, der
kaster jord op ligesom muldvarpen og ikke kommer i huse (vestjysk cyprianus; 2 1).
En pige med koldfeber (malaria) fik af en klog
kone el trekantet brev med »noget« i, det skulle
breres på brystel i tre d0gn når hun havde anfald,
og derefter bra:ndes, men !reste hun brevet virkede

