
BURMESEHONAN MIE

Jag ska bara berätta en liten enkel historia om en mus som bor här just nu, istället för att dra 
upp fantastiska historier som dock hände för flera år sedan och som många säkert redan hört 
tidigare – de är trots det inte mindre fantastiska. Denna lilla historia är inte så fantastisk, den 
är bara vardaglig och rar.

Det började 21 oktober 2015 då Mi-kullen föddes. I kullen fanns Mie och hennes syskon. De 
var 8 stycken som växte upp tillsammans. Vid fyra veckors ålder fick pojkarna fick flytta hem 
till far och systrarna fick bo kvar med mor.

Allt var frid och fröjd med Mie och hennes systrar tills den dag mor dog. Då blev Mies systrar 
som förbytta. Från att ha varit snälla och trevliga, samsat om hängmatta, leksaker och mat 
blev de nu vaktiga och dominerande. 

När jag upptäckte detta såg jag att förutom att systrarna mådde dåligt så saknades även 
morrhår (halva strån). Jag separerade gruppen. Mie och den lugnaste av systrarna fick bo 
kvar i sin bur och till en början mådde de riktigt bra. Men så började Mies morrhår försvinna
ända ner till roten, trots mer stimulans och mindre konkurrens. Och en dag nådde det tyvärr 
sin kulmen: Mie blev attackerad och jagad av sin syster!!!

Jag särade dem genast, inte bara brydd över situationen utan även över hur Mie skulle klara 
detta.

Av en ”wim” satte jag ner Mie i en väletablerad honflock med 6 st honor i olika åldrar och lite 
olika stam. Hon blev accepterad direkt. 

Det gick två veckor. Mie behövde läka sina morrhår, sin mentala press och även sin fysik. Jag 
såg tydligt att så länge morrhåren inte var utväxta var hon osäker och blyg. Lixom vilse. Trots 
att hon hade knytit ann de andra töserna på en gång i den nya flocken. Det var ju en orasslig 
och trevlig flock.

En dag satt hon och väntade på mig. Jag tänkte att nu är hon sjuk. Hon satt så tydligt och 
rörde sig i buren efter mitt rörelsemönster och de ljud jag gjorde. Det är svårt att missa hur 
en mus söker kontakt. Jag satte ner handen i buren och hon klättrade upp. Jag undersökte 
henne. Inget fel. Tvärtom. Alla morrhåren såg ut att ha vuxit ut.



Och såhär fortsatte det varje dag i någon vecka. Mie sökte min kontakt så fort jag kom in i 
rummet och slutade inte förrän jag tog upp henne en stund och bara gosade. Ja, det är sant. 
GOSADE!

Nyss gav jag mössen lite mums och Mie ville inte ha. Hon ville upp och gosa. Det känns 
förmänskligande att skriva så, men det är faktiskt sant. Hon la sig platt i min hand och 
vibrerade när jag pussade, kliade och myste med henne. Bara någon minut, men det räckte 
för sedan var hon tydligen nöjd för hon letade upp en gobit och mumsade.

Mie är 10 månader snart och den honan i en ”rassel-kull” som inte alls har visat rassel. Hon 
har även visat hur negativt det kan vara att bo med stressade möss. Samt har hon visat något 
annat som är svårt att sätta ord på. Tacksamhet och kärlek. Hon är en mus som väger ca 40 
gram... 


