
Mus i eget hus 

Om musen var af konstruktørfamilie eller blot bange for at sulte henover vinteren, vides ikke, 

men faktum var, at en 5 kilos pose med hundekiks var forsvundet på kort tid. 

Det hører ikke til sjældenhederne, at man som skadedyrsbekæmper render på gnavere, der 

har bemægtiget sig et område i hulmure eller lignende.  Men én ting er at musen piler rundt 

og laver spektakel, alt imens dens afføring hober sig op og den underminerer bygningens 

konstruktion, gnaveren kan også bære på sygdomme, der kan smitte andre dyr såvel som 

mennesker med alvorlige sygdomme. Den er den seriøse side af livet som 

skadedyrsbekæmper.  

Den spøjse side dukker op i situationer, som f.eks. da en mus, over en periode, regelmæssigt 

havde båret af sted med så mange små runde hundekiks, som munden kunne fyldes med, for 

efterfølgende at fylde sin ”lejlighed” i hulmuren med hundekiksene. Om musen var af 

konstruktørfamilie eller blot bange for at sulte henover vinteren, vides ikke, men faktum var, 

at en 5 kilos pose med hundekiks var forsvundet på relativ kort tid. Ud over en undren i 

forbindelse med den hastigt svindende mængde hundekiks var der dog ikke umiddelbare tegn 

på mus, men da et gammelt bryggers skulle rives ned og ombygges, slog husets ejere hul på 

væggen og gjorde en forunderlig opdagelse. I hulmuren bag bryggerset havde musen stablet 

en enorm mængde hundekiks – øjensynligt enten til et par års forråd eller alternativ isolering.  

Historien er i sig selv meget skæg, men man skal altid huske, at selv om gnaveren ikke 

umiddelbart virker skadevoldende, så kan den bærer rundt på sygdomme, der kan smitte hele 

familien, husdyr inkl. Men derudover gik det faktisk så vidt, at der var gået brødbiller i 

hundekiksen, der blandt andet var lavet af hvedemel. Så udover at skulle bekæmpe musen, 

reparere dens skader og fodre hunden, så skulle der også behandles for brødbiller, der med 

lethed kunne være flyttet i køkkenskabene, hvis ikke skadedyrsbekæmperen var kommet 

forbi. 

 

 


