


Maleri af Peter 

Olsen-Ventegodt, 

1887. 

Katten 
Felis domestica 

Navne: adfterd og pleje s. 8; stemmetydninger 11 ; 

varsler 12; hekse i katteham 14; sp~gelseskatte 16; 

anden overtro 18; sagn 21; eventyr, fabler, molbo

historie 21; skik 22; lege, b~rnerim 24; gåder 25; 

anvendelse af kropsdele 25; ordsprog, talemåder, 

mundheld 26; prosa og poesi 32. 

Kat, gammeldansk d.s. , oldnordisk kottr, senere 
latin cattus, catta; frellesgermansk og na:sten fa:1-
leseuropa:isk navn af uvis herkomst ; det kan va:re 
udviklet af et nordgermansk lokkeord til vildkat
ten, eller det kan stamme fra et nordafrikansk 
sprog, måske nubisk kadis 'kat' (1). 
Persontilnavn 1200-1500- (2); Kat varet jysk 0ge
navn til taterne, som man mente fangede og spiste 
folks katte (3). 
Indgår i mange stednavne: Katbjerg 117O-SOff 
Randers amt, Ketting 'stedet med katte' 1200-t ff 
Als, Kattinge 119Off Roskilde a., 1364ff K0ben
havns a., Kettinge 1346ff Frederiksborg a., 1492ff 
VLolland, Katholm 1359ff Djursland (se sagn s. 
000), Kattrup 1393ft Holba:k a., Katter0d 'rydning 
med katte' Svendborg a., Katka:r 1493ff Ringk0-
bing a., Katvad 1491ff Viborg a., Katby 15O9ff 
Himmerland, Katholt 1563ft S0nderjylland, Katry
de 1604ft Als, Fyrkat 16O8ff Randers a. betyder 
måske 'm0llen med fire katte'; iflg. et sagn stak en 
kat ild på en m0Ue, som derfor siden blev kaJdt 
Fyrkat (4); Kattegat 165Offfra hollandsk 'kattehul' 

(smalt d0r- eller va:ghul for huskattene) af s0folk 
brugt sp0gende om et sna:vert, vanskeligt passabelt 
farvand (5), sml. Kattesundet nedenfor; Katte
sletsgård 1651ff Bornholm, Katteballe 1682ff 
VLolland - m.fl. , måske i Kattrup 1207ft Skander
borg a. , Katka:r 1614-1805 S0nderjylland, Katten
h0j 1664ft M0borg s. (6). 
Kattehullet i Voldum s. var et dybt sted i en ba:k, 
hvor man druknede katte (7); i Katba:k mellem 
Strukstrup og Farensted SSlesvig stod to udstoppe
de katte i den f0rste gårds vinduer som byens var
tegn (7a), sml. sagn s. 21. 

7 



Kattesundet er i mange k0bstreder en kort , srpal 
gade (reldste belreg 1456 i Kolding). Navnets oprin

delige betydning er omstridt: 1. man har måske 
her kastet d0de katte o.a. ådsler i et vandl0b 
(»sund«); 2. et farvand så snrevert, at »kun en kat 
kunne komme igennem det«, blev kaldt Kattesun
det og benrevnelsen senere overf0rt på en smal ga
de (8); 3. en »kat« var i middelalderen en trreram
pe til blider og kasteskyts, siden blev det en beteg
nelse for en fast forh0jning af jord og sten, hvor et 
lille »sund« gik gennem byens frestningsvold (9); i 
Nakskov kaldtes det H0je Kat og blev »forklaret« 
med et sagn: en morgen blev en d0d kat fundet 

hrengt på en borgers gaded0r, og han udsatte en 
stor bel0nning for oplysninger om gemingsman
den ; det meget r0re om sagen resulterede i, at bor
geren som varmeget h0j fik 0genavnet H0je Kat; 
byens frestning anlagdes siden på hans jord, og den 
blev derfor kaldt H0je Kat (10). 

Lokke- og kadenavne: 

ejser Anholt o. 1890 (11), kis alm., reldre nydansk 
d.s. , oldnordisk kissi (12), kispus, kissepusse Hol
brekegnen, NFyn (13), kisan Bornholm (14), knur

res SFalster (13), mis og misse o. 1700ff, alm., lige
som kis en gengivelse af kattens lyd ud fra den 
erfaring, at dyret adlyder ord med hvislelyden is 
(15), mirre(s) Lolland (16), mirris og missing Fyn, 
NSjreUand (13), mitte MJylland, Djursland (17), 

miv(e) VJylland (18), muje Fjorde SSiesvig (19), 
murres Roskildeegnen, MSjreUand, Sfalster (13), 
mus S0nderjylland, VFyn, JEr0, Ly0, Falster (20), 
perres Ribe, VJylland (21), pirres MSjrelland (13) 
pirris 0Jylland, Vendsyssel, Fyn, Holbrekegnen 
(22), pirs Fakse, Lolland (13), pievs Falster, Lol
land (13), pjces NVFyn (23), prisse ogprit Vendsys
sel (24), pus o. 1700ff; Vendsyssel, Thy, Fyn, Lan
geland, Stryn0 (25), pussing Langeland (13), pys 

Vendsyssel, M0n, Bornholm (26). 
Sp0gende tilnavne: 
hus-, stuehare, pushare Jylland 1800-t (27), af tate
re kaldt indehare (28); missimjavkat og mjavmis 

Vendsyssel (29), knurrebasse Holbrekegnen (30), 
krumhale VJylland o. 1910 (31), potifar Vendsyssel 
jf. 1. Mosebog 39, med ordspil på pote (32), glug

genspringer Bornholm, glug = hul i vreg (33); lade

l9}ve og taghare (34), i bomholmsk b0meremse py

semyssemons (35). - Kreltringesproget: mjavert 
(36). 

Hankatten: fyr Homum o. 1880 (37), Lavs eller 
Lavst, Thomas Jylland (38), Mons o. 1700ff = Mo

gens, i udtrykket »mad for mons« (39), Mogens 

missekat; når gamle fiskere i Skagen satte agn på 
gamene, måtte de ikke bruge ordet kat, men skulle 
sige mons eller Mads Hald (40). 
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Hunkatten: tcevekat Fyn og sokat NVFyn (13), 
kcette 1600-t ff; Bornholm (kjretta) 1856ff (41) ; 
Mette (42). 
Killing reldre nydansk d.s. og kidling, oldnordisk 
ketlingr (reldre form krelling) , formindskelsesform 
af kat svaren de til relling, gresling ( 43) eller et om
dannet kidling 'lille kid' (44). Persontilnavn 1400-t 
(45). 

LITTERATUR: (1) 54710, 195; 505 187; (2) 314 

2.l,547f; (3) 178b 2,109; (4) 390/ 3,290; (5) 505 

187; 337b 2,168; (6) 130 2, 74; 4 172; 7 294; 9 235; 
10 424; 11 19f,331; 13 69; 17.1 128; 362 1,64; 2 
43,70; 3 73f; endvidere 130 2,15; 4, 35, 578 sml. 
589 ; 6 110,324; 7 100 sml. 124,329; 8 170; 10 159; 
16 229f; 17 65,373; (7) 130 18,129; (7a) 240 3,66 ; 
(8) 130 4, 7f; 8 2,9 ; 11 11; (9) 449 30f sml. noteme 
15-20; (10) 589 83; (11) 390d 128; (12) 505 190; 

(13) 331; (14) 71b 81; (15) 547 13,809; 505 253 ; 
(16) 363b 375; (17) 360; (18) 178b 2,597; (19) 63 

2,288; (20) 178b 2,106,630; 360; 331; (21) 178b 

2,833; (22) 644 12,1889,152; 172 3,128; 331; (23) 
597 143; (24) 178b 2,877; 172 3,145; (25) 178b 

2,899; 588 29,44; 331; (26) 644 2,1884,123; 4 51; 
173 263; 180 350f; (27) 390e tb. 5,108,228; 390/ 

6,225; 178b 3,623 og tb. 255; (28) 178b 4,243; (29) 

172 3,32; (30) 331; (31) 178b 4,280; (32) 172 3,141; 
(33) 71 72; (34) 71c 296; (35) 479 47; (36) 182 75; 
(37) 178b 1,389; (38) 64412,1889, 155 (Himmerl.); 
178b 3,785; 213 3,41; (39) 178b 2,106,604; 651 

1,98; 547 14,302; (40) 172 2,141 og 3,34; Havnen 
nr. 2,1988; (41) 365 2,493; 4 18; 173 170; 354 

1934,23; (42) 178b 2,106; (43) 54710,334; (44) 182 

184f; (45) 179 40. 

Tamkatten h0rer til vore sidst indf0rte husdyr. De 
reldste knogler blev fundet i kulturlag fra romersk 
jemalder (Kristi f0dsel-400 e.Kr.), katten skulle 
formentlig bekrempe mus i komlagre. Men f0rst 
fra vikingetiden 800-1050 e.Kr. foreligger st0rre og 
sikkert daterede knoglefund. Datidens kat var me
get lille og spinkel og havde måske stribet pels (1). 

Kalkmalerier : Tågerup kirke o. 1500 (mand slår en 
kat med hammer); Hyllested o. 1500 (mand ham
rer sko på en kat); Lem o. 1560 (en kat (eller 
hund) labber indholdet af en vreltet potte i sig) (2). 

LITTERATUR: (1) 29 168; 520 87; 398 8, 364; 
530 242; 643 nr. 1,1971; (2) 626 233,288,318. 

AOFAoRD i PLEJE 

»Vore huskatte, der lever i husene og vrerelserne 

hos os, kalder vi tamme husdyr, men de kan kun 
halvt regnes dertil, sk0nt de af nogle anses som 



favoritter og nyder ikke alene bord , men endog 
seng med dem. De er langtfra menneskene hengiv

ne med den a:rlighed og troskab som hunden; en
dog lagt i la:nke ved vand og br0d er og bliver den 
sin herre tro , katten derimod forlader huset, når 

det ikke la:ngere passer den. Til visse tider, hvor de 

er vant til at få mad eller ma:lk, ved de rigtignok at 
indfinde sig i k0kken eller stue, ellers l0ber de om

kring allevegne i lo og lade, på lofteme og tagene« 
(1798; 1). 

»Det er huset, katten g0r sig fortrolig med, og ikke 

beboerne. Flytter man bort og skal kattene med, så 

ser de f0rst den nye lejlighed efter på det omhygge
ligste, alle va:relser, lofter og ka:ldre, og g0r sig 

kendt med enhver genstand deri. Er et sted en d0r 

lukket, bliver katten ved med at snuse omkring 
den, tilden bliver lukket op og den kan få efterset 

alt. Er den nu fa:rdig, sa:tter den sig veltilfreds ned 

og skuer ben for sig, som var den herren, der hav
de fået sit hus i stand. Kommer senere noget nyt 
ind i en stue, skal katten snart opdage det; den går 

omkring det , snuser til det og måler dets st0rrelse, 
men tager aldrig senere hensyn til det. 

Menneskene holder den sig kun til for at få noget 
at spise og blive ka:let for, som den rigtigt geme 
vil. Den kommer så meget s0d og indsmigrende 

hen til en, kryber op på ryg og skuldre og gnider sit 

bl0de hoved op ad en i overva:ldende ka:rlighed. 
Men at denne ka:rlighed ikke er a:gte viser sig sta

dig; thi kommer man af vanvare til at tra:de sinkat 

på foden , vender den sig brat mod en med trender 
og kl0er og g0r genga:ld, og straf tager den ikke 

imod. I huset er kakkelovnskrogen stadig dens 

tr0st, og den kryber gerne i seng til mennesker, 
ved hvis hals den da la:gger sig for varmens skyld« 
(1871 ; 2). 

»Katten viser sig snarere som ejer end som lejer. 
Den erkender ingen herre, i dens tammeste til

stand har den alle beboere Iige ka:r og g0r na:ppe 

nogen forskel på dem og fremmede. Den bruger 
huset som ejendom, benytter uden forbehold alle 
dets bekvemmeligheder og regner alle f0demidler 

som sine egne. Alle beboerne kan udd0, flytte -

den bliver. Man vi! endog ha:vde, at end ikke ilden 
er i stand til at fordrive den» St. St. Blicher (3). 

»Af alle vore husdyr er katten det, som har bevaret 
mest af sin selvsta:ndighed. I vore huse må [den] 

folge sine drifter som rovdyr og selv skaffe sig f0-
de; katten viser derfor sja:lden nogen stor hengi
venhed mod mennesker og bliver undertiden farlig 

for b0m. Dog savnes ikke eksempler på det mod

satte; man har set katte, der na:sten viste hundens 
troskab og vedha:ngenhed til deres herrer. Også 

kattens bekendte fjendskab til hunden lader sig 

overvinde og forvandle til venskab« (1881; 4). 

»Katten g0r os megen nytte i vore lader og huse, 

på vore kamre og lofteroe ved at snappe og bortta

ge rotter, mus og småfugle, hvis den blot fra unge 
va:nnes til at blive sin bestemmelse tro og ikke at 

sove under kakkelovnen eller i sengen for kun et 

par gange dagligt at spa:kke sig med ma:lk og f0de, 
thi i så fald er den det allerunyttigste, ja et temme

lig kostbart husdyr. En god musekat er også sja:1-
dent så utro som en )asket stuekat, da hin med sin 

naturlige jagtlyst stadig selv s0ger at skaffe sig fo
den når kun ejeren en gang dagligt giver den lidt 

ma:lk at Iabbe, men den passer på enhver d0r, der 
åbnes til spise- og ma:lkekamrneret for at stja:le, 
hvad der forefindes. 

Overalt er katten et falsk, trol0st og tyvagtigt med

lem af husstanden, som altid ud0ver sine ska:lm
stykker på den listigste måde og ved at skjule sine 

hensigter. Så meget ved man med vished, at de 
river og bider b0rn, kyllinger, beskadiger fuglebu

rene, stja:ler af ostehylderoe o.s.v. således at de 

virkelig kan betragtes som mala necessaria [et n0d
vendigt onde], dog kan vanen meget forandre de

res ellers naturlige lyst, så de forna:gter sig selv og 
går i stueme mellem kyllinger, dueunger, la:rker 

og andre småfugle uden at r0re dem, ja endda 

bortjager fremmede h0ns og hunde, der na:rmer 
sig til sådan en lille flok , ved at kradse, spytte og 

mjave af alle kra:fter for at forskra:kke sådanne 

snyltega:ster. Katten er ellers meget renlig, slikker 
og pynter sig bestandigt ; den la:gger altid sin uren
lighed afsides og da:kker samme med sand, kun 

va:lger den meget tit korndyngerne til dette skjule
sted, men skal den gå på lofterne kan dette na:ppe 
forhindres« (1793; 5). 

Ludvig Holberg foretrak katte for hunde. I den 
120. epistel skrev han: 

»En kat synes intet at g0re og er dog en duelig 
tjener. Taler den ikke meget, så ta:nker den desto 

mere. En kat giver sig ikke ud for at va:re a:rlig, 
hykler også for ingen. Den har sine tanker alene 

fa:stede på sit embedes forretninger, som er at ren

se huset for ut0j. En hund kan lignes ved en bon
de, der ofte lader sig indfinde på hovedgården med 

en krum ryg og hatten under armen. En kat der

imod kan lignes ved en anden bonde, der yder sin 
skat og landgilde og i0vrigt giver husbonden en 
god dag«. 

Portra:tmaleren Sophus Schack: . 
»Den retvinklede triangel , der danner grundfor
men for kattens hoved, såvel som den ejendomme

lige form og stilling af dens 0jne, har jeg ofte [gen]

fundet navnlig blandt lette, sarte og va:vre kvinde

lige skikkelser, hos hvem jeg ligeledes fandt mange 
af de egenskaber, der karakteriserer katten, nem

lig denne bl0de, smidige, kokette og falske natur, 
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som med silkebl(l)de poter lokker til karesser [krer

tegn] for til gengreld at lemJreste den hånd, der yder 

dem - denne forunderlige skinsyge uden hengiven

hen, der ingen medbejler tåler og dog så ofte piner 

og mishandler den favoriserede - disse smidige, 

lokkende graci(l)se bevregelser, som ikke mister de

res finhed og elegance hvad enten de leger, står på 

lur eller går på rov, ja selv ikke under den grusom

me leg med deres offer. Kattens egenskaber synes 

mere at stemme overens med den laverestillede, 

forkrelede, ra[finerede og lunefulde kvindes karak

ter end med de forfinede, h(l)jere attråer og ti]b(l)je

ligheder hos den i samfundet h(l)jere stillede kvin

de« (1859; 6). 
»'De er lumske' . Ja , hvis man med lumsk mener 

iagttagende (l)jne og snigende bevregelser så er kat

ten ' lumsk' . .. men hvis vi ser nrermere på denne 

' lumskhed' må vi konstatere, at katten jo er med

lem af den store slregt, hvis reprresentanter altid 

har måttet lure på byttet for overhovedet at få f(l)

de. - Katten har n(l)jagtig de samme snigende be

vregelser og de samme b(l)lgende muskler som sin 

store fretter [l(l)ven). Det er derfor helt uretfrerdigt , 

når mennesker i kattens (l)jne tror at lrese, at dyret 

er lurende og ondskabsfuldt. Katte(l)jne er vågne 

og meget levende, men de er ikke lumske. 

Lad os derfor tage katten, som den er: en dejlig 

husfrelle, der er en kilde til uendelig mange ](l)jer, 

der hengivent springer op på ens sk(l)d for gran

skende at kigge os dybt i (l)jnene inden den lregger 

sig ned og starter sin illle 'motor' i velvrere« Flem

ming Holbek (7). 
»En kat er en fuldendt yogi ... den fors tårat slappe 

fuldstrendigt af. En kat i hvilestiJJing er en studie i 

total afslappethed. Katten forener på samme tid 

den h(l)jeste grad af afsprending med den absolutte 

årvågenbed. Den sover intenst og er intenst årvå

gen. Lyder det som et paradoks? Jamen, en kat er 

en levende modsigelse til enhver tid« Peter Mi;ller 

(7a). 
»Der er dyr, som i årenes ](l)b vokser så n(l)je sam

men med familien, hos hvem de lever, at de bliver 

uadskillelige for den. Som en god gammel husven 

frerdes de ud og ind .. . Sådan en krer ven er gråmis, 

der frerdes ud og ind i den (andlige prrestegård, som 

en hyggelig og rar bedstefar. Hyggeligt er det at 

have mis i sin kurv ved kakkelovnen, når vinter

m(l)rke og slud råder udenfor. Og mellem blomster 

i stuen en solskinsmorgen ved man ikke, om mis 
eller b lomsteme er de smukkeste. Små b(l)rnehren

der har forsigtigt klappet gamle Mis' b](l)de pels. I 

mangen en trret stund har mis kunnet sprede glrede 

og lys blot ved at vrere den yndefulde skabning han 

er« Axel Garboe (8). 

Der er vist intet andet dyr, der i så h(l)j grad som 
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katten symboliserer hjemmets fred og hygge Knud 

Harisen (9). Katten [er] alene med sin belevenhed 

og sirlighed en mrerkelig fremtoning. Den virker 

helt igennem harmonisk. Den ligesom udstråler 

liv, hygge og varme når den ligger spindende i sin 

krog. Dens skaber gav den hertil ynde og sk(l)nhed, 

styrke og smidighed. - Et kat har vilje! Den er det 

selvstrendigste af vore husdyr. Det er måske denne 

fribårne selvstrendighedsf(l)lelse hos et så lille dyr, 

der er en af grundene til, at så mange mennesker 

foretrrekker katte Al/rida Krarup (10). Se også s. 
32 [f. 

400.000 danske familier, nresten hver femte , har en 

kat (10a). 

Om kattens sejlivethed hedder det, at den har ni 

liv (11); en kat kan blive 10 år gammel (1634 ; 12). 

En krelen kat spinder = giver en sagte snurrende 

lyd, der blev sammenlignet med spinderokkens 

(13) ; den knurrer (alm. jysk udtryk; 14) , maler 

knof = frugter af agerkål og kiddike (VJylland ; 

15). Katten lrerer f(l)rst at knurre når den begynder 

at fange mus (16). 

I tordenvejr skulJe katten jages ud af huset, dens 

skind tiltrak lynet (Ange! , VSjrelland ; 17). 

Marts hed i Vendsyssel kattemåned, i den blev kat

tene brunstige og jamrede sig (18) ; man sagde på 

NVFyn: nu kJager katten for sin krereste (19); 

hindrede man et par katte i at parre sig, fik man 

kattebylder = små bylder isrer på fingrene (Bog(I) ; 

20), sml. s. 19. 

April måneds katte er de bedste, for de lugter lige

som rotter og mus, derfor kan katten Jet fange dem 

(21). Overfl(l)dige killinger blev ofte levende begra

vet hvis man havde for langt til at drukne dem i en 

dam (0Hanherred ; Lres(I); 22) . Katte fodt i maj 

måtte ikke lregges til: de fik dårlige ( = rindende) 

(l)jne og kunne ikke se musene i m(l)rke, hankatten 

åd dem, for han vidste de ikke ville trives (23). 

Man brugte talemåden: vrere kJat(l)jet som en maj

månedskat (24) , en »majkat« var en person som 

lod sig narre den 1. eller 31. maj (25). Majmåneds

katte var srerlig slemme til at anbringe deres freka

lier i kornet på loftet, og de f(l)rte snoge og hugor

me til huset ; deres halshår var alt id slidte, for kry

bet blev bäret hjem hrengende om halsen (26). I 

reldre tid mente man, at de bedste katte blev f(l)dt i 

maj, deres pels skulle vrere sort , sort-hvid eller 

askegrå med et blåligt skrer (1798; 27). I Jylland 

sagde man ofte, at man kunne få 10.000 kroner for 

en trefarvet hankat (28). 

Hugges halen af en kat lregger den ikke mere sine 

ekskrementer i komet (26). »Kokkepigen, der vil 

straffe katten , når den har gjort hende fortrred i 

k(l)kkenet, og vrenne den af med at komme der, 
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