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Så er det på denne tid af året, hvor undergrundshæren går i aktion … nej ikke IRA fra Irland, men vores private i 

haven – ormene og enkelte muldvarper. 

Pindsvinet – eller svinene har samlet alle de visne blade, som de mener de skal bruge for at klare vinteren i deres hi. 

Men ormene … de er på overarbejde. Det er godt nok utroligt, det de kan kompostere af visne blade. Vi har det store 

kastanjetræ, og hvad der er af nedfaldne blade, er ikke så lidt. 

Kommer man op en morgen, og der har været rimfrost, kan man se små rosetter af bladribbe på græsplænen…. De 

grove ribber har de ikke kunne trække ned i deres gange. 

Et kastanjeblad har jo syv flige… enkelte ni …, så der er mange af de små rosetter. Blade fra æble, pære og 

blommetræerne kan de også fint bruge. Men vi har også blodbøg – dens blade rører de ikke, dem må vi selv rive af 

plænen. De er for seje for dem (eller måske kan de ikke li’ farven). 

Pludselig en morgen er der et helt lille bjerglandskab på græsplænen.. muldvarpen har været der, og den har nok 

haft et festmåltid med alle de regnorme der er for tiden. Jeg har læst, at en muldvarp skal have en regnorm hvert 

kvarter for at overleve. Altså fire i timen gange 24 timer, i alt 96 i døgnet. Sover den aldrig? – Altså muldvarpen! 

Med det arbejdspres en muldvarp er udsat for (tænk de kilovis af jord, den kan skubbe op på en nat), er det egentlig 

utroligt, at det kan lade sig gøre, - selv med flere graders frost i jorden, skal den nok få det op. 

Man er irriteret over dens skud rundt i græsplænen – den kunne da også blive udenfor, men dens jagtinstinkt siger 

nok, at nu er der god mad at få – når ormene har spist sig runde og trivelige i vissent løv. 

Men sikke et liv. Altid i mørke gange og arbejde med al den jord for at komme frem.  

Hvad gavn og nytte gør den? Ja, lidt luft i jorden for at komme frem, lidt hjælp til regnvandet for at få det fordelt. 

Nej, vi må ha’ sat fælden – men man siger også at jord fra muldvarpeskud er det bedste at plante blomster i ----Tænk 

over det!! 

Det er derfor vi kalder det undergrundshæren i haven. 

 

 

 


