kan ikke bruge et bedre råd end at kaste den i en
spand koldt vand; den frygter langt mere for det
end for kosten eller kreppen og kommer i lang tid
nreppe der igen« (1798; 27). Man kunne hindre
katte i at gå på jagt efter fugle i naturen ved at
klippe en 0reflip af, »så falder dugdråberne den
ned i 0ret, og det kan den ikke !ide« (29). Mister
katten sit »skreg« (knurhårene) fan ger den ikke flere mus (30).
Der er fjendskab mellem svalerne og katten; de
driller den , og den kan ikke tåle at rede dem (31).
Om foråret sagde man på M0n: nu er svalerne
kommet, så bli'r kattene magre (32); det blev de,
fordi de sad og stirrede efter svaJerne og glemte at
rede (0Fyn; 33). Under deres flugt råber svalerne
til katten: kig op! kig op! (Bornholm; 34).
En kattekilling måtte ikke forreres vrek, det gav
ulykker eller den ville l0be sin vej, den skulle srelges for et ulige bel0b eller det vrere sig for nok så
Lidt (34a). »En dag kom en kone her i huset for at
aChente en killing, der var lovet hende, og hun
spurgte min mor, hvor meget den skulle koste.
Mor ville intet have, men blev dog pån0det en stor
knappenål. Jeg spurgte, hvad det skulle betyde, og
konen svarede, at det var en gammel skik altid at
betale noget for hvalpe eller killinger, da der ellers
ikke var lykke ved dem« (35).
Katten, konen og <.e klemm (ildklemmen) · skal
altid ved huset bliv' hjem' (36). For at få en ny kat
til at blive, skulle man i k0kkenet lade den kradse
tre gange i soden på skorstenens bagerste vreg pr0vede den siden at l0be bort kom den ikke lrengere end til markskellet (Herning; 37); den skulle
breres eller trrekkes baglrens ind ad d0ren (38). En
kone der ikke ville miste sin kat , skulle tre aftener
gnide dens fodder med sm0r (1700-t; 39).
Staldd0ren var gerne delt i to, den nederste halvd0r havde en lille lem til kattene (40). En kat skulle vrere tam, ellers tog den ingen mus (Als; 41).
Det sidste man gjorde f0r sengetid var at jage katten ud (42), men hos reldre folk kunne stuekattene
have utroligt frit spil. H. P. Hansen bes0gte et hus i
Sinding: »Konen havde bagt en stor og lrekker kaffekringle, som hun havde lagt på stuebordet, og
oven på kringlen lå der to dejlige katte, da jeg
trådte ind i stuen. Kattene sov ve! til middag, de
blev i hvert fald liggende og n0d 0jensynJig det
varme leje. Amalie syntes det varet smukt syn; jeg
var knap så begejstret, thi jeg måtte trenke på, at
jeg rimeligvis skulle have min part af kringlen til
eftermiddagskaffen. Jeg kan godt !ide disse husdyr, men det er ikke just appetitvrekkende at se en
kat sidde og slikke sig selv i enden for et 0jeblik
efter at springe op på bordet og stikke nresen i den
fl0de, der er tiltrenkt gresten !« (43). Hos en gam-

mel kone i Tulstrup åd katten af de småkager, der
var sat frem på bordet, men konen sagde: Har man
dyr må man også vrere god ved dem! I Salling l0d
et mundheld: »Vi! man ikke spise, hvad musen
bed, må man rede hvad katten sked« - er det den
sidstnrevnte efterlod i korndyngerne på loftet blev
nemlig sjreldent sigtet fra f0r m0lleren malede kornet til br0dmel (43).
Var pigerne god ved katten fik hun solskinsvejr på
sin bryllupsdag, men dårligt vejr hvis hun altid havde jaget med den (44); på Silkeborgegnen kunne
hun sikre sig godt bryllupsvejr ved aftenen forinden at »srette katten i fl0deb0tten«, d.v.s. vrere
srerlig god ved den (45). Under et bryllup var vejret meget dårligt, og en af gresterne lod bruden
h0re: »Du har nok ikke vreret god ved katten«, og
hun svarede: »Jo, det var vist ikke fri for, at jeg
gav den et spark den dag vi bagte« (46). Pigen og
karlen , som var ond ved kattene, ville også behandle regtefrellen dårligt, men de ville få et godt
regteskab hvis de holdt meget af dem (47); er man
slem ved kattene, får man en arrig kone og en
bedr0velig bryllupsdag (Salling; 48).
LITTERATUR: (1) 184 9,2, 450f; (2) 189 3,1871,
nr. 2; (3) Diana (1832) ; (4) 752 68; (5) 718 3,242f;
(6) 627 56; (7) 305 17; (7a) 719 27/10 1975; (8) 387b
46; (9) 261 5; (10) 387 8f,10; (10a) 573 31/11987;
(11) 688c 54 (o. 1770); (12) 766 12; (13) 184
9.2,1798, 477; (14) 178b 2,229; (15) 178b 2,224;
(16) 390e tb. 1,108; (17) 366 202; 131 1930/5:2881
(1938); 1906/23:3287 (1941); (18) 178b 2,111; (19)
331 (Kavslunde); (20) 366c 68; (21) 390e tb. 1,108;
(22) 172 2,142; 172b 2,153; (23) 644 5,1885,60 og
7, 1887,66; 242b 100; 178b 2,533; (24) 331 (Kyndby) ; (25) 505 345; (26) 390e tb. 1,108; (27) 184 9.2,
456,465; (28) 178b tb. 200; (29) 189 3,1871, nr. 3,
sml. 184 9.2,1798,450; (30) 146 42 ; (31) 644
4,1885,153 og 7,1887,66 sml. 604 558; (32) 131
1906/23:627; (33) 131 1904/27:1126 (1884); (34)
644 4,153 ; (34a) 366c 68; 131 1906/34:341 (1941);
(35) 390e tb. 1,107; (36) 178c 335; (37) 178b 2,106;
(38) 390 9,18; 366 203; 146 43; (39) 390e tb. 1,107;
(40) 390e tb. 3,30; (41) 714 51; (42) 178b 2,105;
(43) 259e 14,54; (44) 390 4,359 (Jyll.); 644
4,1885,60f og 8,220; 714 56,93 (Als); 711c 20
(NSjrell.); 239 215 (NVSjrell.); (45) 131 1906/
23:2173 (Voel); 390 6,278 og 9, 46; (46) 1311906/
43:2576 (Tarm); (47) 688b 72; 390e tb. 3,94; 178b
2,107; 271 1930,118; 366 62f (NSjrell.); 131 1930/
5:2112; (48) 764p 10.
STEMMETYDNlNGER

Hunkatten mjaver: jeg er våg(en)! jeg er våg! 11

hankatten svarer: jeg er meget vågere! (Jylland;
1); hankatten: blot jeg må le-e-ve ! - hunkatten: du
lever såmrend nok ! (0SjreUand; 2).
Om sommeren (omskrevet fra jysk dialekt): krernemrelk er vrerre end vand! - om vinteren: gid jeg
krernemrelk havde! - havde jeg bare lidt krernemrelk (3); krernemrelk er vrerre end vand - men om
vinteren: der er så koldt i laden, hvem der endda
krernemrelk havde! (VJylland; 4).
Hankat: morbror Lavst (Laurits], jeg har så ondt i
min ma-a-ve! (Agger; 5).
I brunsttiden kalder hankatten: Maren J0rgens,
Maren J0rgens! og hunkatten: J0rgen Lavsen, J0rgen Lavsen ! (6); hankatten meget langtrukkent:
Maren La-a-vst ! og hunkatten: a vi! gj-a-an ! [gerne] (7); hun kalder: bror Lavs, bror Lavs! eller:
morbror Lavst! (JyUand, Fyn; 8). Man sagde på
Mors: jeg synes katten siger »morbror Lavst«, så
er den nok vr,v (brunstig]« (9).
Når man havde slagtet og indvoldene skulle tages
ud, spurgte pigen måske, hvor hun skulle begynde ;
man svarede da lidt spottende »sp0rg katten« - den
sagde nemlig »ma-a-v ! [maven] (Sundeved; 10).
Man skal i gamle dage have drrebt katte ved at l0fte
et hjul på en lresset vogn og lade det falde på dyrets
hals. En kat var ikke helt d0d og jamrede: jeg kan
ik- le-e-ev! - soen sn0ftede: 0f, jo sågu ka' du det!
(Salling; 11).
I en dyrefabel klager katten: a ka et l0v [jeg kan
ikke leve] - et får svarer: det er også forbi mre mrere-re-re ! (12).

gresterne kommer fra det hj0rne dens oprette bagben peger imod (9); slikker den også dette bagben,
kommer de med en krep (10).
»Det tilkommer enhver efter pligt og stand flittigt
at opvarte sine hunde og katte og bese dem n0je.
Når de slikker deres bagerste kompas samt rrekker
det ene bagben i vejret skal man straks lade sine
piger og drenge, enhver efter stand, reng0re kedler, gryder, potter, kander og andel, som kan vrere
tjenligt, så ingen skal have noget at spotte, og tillave beh0rigt traktement, thi da kommer der grester,
som imod n0jagtig betaling på det fornemste lader
sig traktere« (1700-t; 11).
Gresteme kommer fra den retning, som poten f0res bag 0ret (4); jo h0jere op omkring 0rene den
vasker sig, desto finere er gresteme der kommer
(12); vasker den sig kun bag h0jre 0re varsler det
damer, kun bag venstre 0re kan der ventes herrebes0g (13).
En kat på taget betyder lykke (VLolland; 14), ligeså at en grå kat (VJylland; 15) eller en sort kat
l0ber over vejen foran en (SSlesvig; 16). Det varsler stor lykke at m0de en sort kat, hvis den passerer til venstre for en (SSlesvig; 17), og snarligt bryl-

LITTERATUR: (1) 390 6, 302; (2) 131 1906I
38:218,525; (3) 64411,141,143; (4) 178b 2,106; (5)
178b 2,106; (6) 644 7,1887,229; (7) 390 9,85; (8)
390 6, 302; 331 (Fleml0se); (9) 651 1,96; (10) 644
7,1887,231; (11) 178b tb. 225, sml. 1119 ; (12) 390j
27 sml. 29.
VARSLER

Jule- eller nytårsaften stillede man en portion af
hver af de fire kornsorter foran katten ; det korn
katten f!llrst greb til eller spiste mest af ville give
den st0rste h0st (1), sml. nedenfor.
Der kommer fremmede den dag katten om morgenen slikker sig (2); der kommer grester nreste dag
hvis den vasker sig om aftenen (3), når den sidder
under kakkelovnen og gnider snuden, eller den
sretter sig spindende under bordet, slikker poteme,
pudser knurhårene og ryggen (4), når den sidder i
vinduet og vasker sig (5); gresterne kommer fra
den kant hovedet vender imod (6); der kommer
også grester, når den f0rer en pote op bag 0rene (7)
og ved indgangsd0ren således »pynter sig til de
fremmede« (8), når den slikker sig i rumpen (8a) 12

Tegning af Sikker Hansen til
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lup i huset , at en fremmed kat kommer til det (Ålum 0Jylland ; 18). Det er et godt varsel, at en kat
frivilligt går om bord og slår sig ned på et skib, men
et dårligt, hvis skibskatten forlader det (13). L(<'!b
en kat over vejen foran et brudef(<'!lge, var det et
godt tegn - men kom en sort kat lige imod vognrrekken ventede der brudeparret m!<'lrke og onde
dage (19).
Skriger kattene som b(<'!rn mod hinanden, kommer
der trrette i huset (1734; 20); at kattene slås varsler
kiv og spektakler (Levring MJylland ; 21), ligeledes
at m!<'lde en sort kat (Lres(<'!; 22) eller hvis katten
kradser i en stol eller vreg (23). »Nu sad min kat og
pudsede sig og kiggede imellem på min tante, så
sagde hun: hvem mon nu vit i dag skrelde mig ud?«
(1768; 24).
Juleaften blev for alle i huset lagt en skefuld gr!<'ld
foran katten , en lille skefuld for b!<'!rn og en st(<'!rre
for voksne ; dens gn,ld, som katten f0rst spiste af,
skulle f0rst d!<'I (Salling, M!<'!n ; 25).
L!<'!ber en sort kat over ens vej varsler det ulykke
(alm .; 26); er katten grå: ulykke, en hvid: glrede
(MSjrelland ; 27) ; det er srerlig slemt, hvis den sorte
kat passerer ens h!<'ljre side (SSlesvig ; 28), men
varslet kan ophreves ved at gå syv skridt tilbage og
spytte tre gange, eller hvis man jager katten den
samme vej tilbage (S!<'!nderjylland; 29). M!<'!der
man tidligt om morgenen en sort kat , må man den
dag ikke tiltrrede en rejse (1734; 20) ; man får resten af dagen uheld der, hvor katten gik (VLolland; 14). »Min moder, som boede på landet, kunne aldrig få sm!<'lr, når en bestemt sort kat lod sig
se« (1768 ; 14a).
Det betyder uheld , at en fremmed kat f!<'llger efter
en (0Jylland; 30) , og at m(<'!de en kat fredag aften
eller at finde en d(<'!d kat på h!<'lloftet (Bornholm;
31); det er et ondt varsel for huset, at dets kat
pludseligt d(<'!r - en i huset skal da også lide en brat
d!<'!d (Bog0 o. 1870 ; 32). Det er et d!<'!dsvarsel at
m0de en kat, der hopper på tre ben, ligeledes hvis
man om aftenen mrerker en kat stryge sig op ad ens
ben, isrer når det sker ved kirkegården (33).
For nordsjrellandske fiskere var m0det med en grå
kat det vrerste varsel om uheld ; »»Nu kan vi lige så
godt vende om« , siger N. N. »Hvorfor det?« siger
jeg. »Så du ikke det asen der« , siger han og peger
på en grå kat , der kommer l0bende, og ganske
rigtigt - vi fik ikke en smule« (34).
Skuespilleren Carl Alstrup var som så mange andre bange for at m!<'lde en sort kat (35) ; tyven
Storm-Nielsen opgav et indbrud, hvis han m(<'!dte
en sort kat i d0ren (36). Så ofte en sort- og hvidbroget kat viste sig på Lynderupgård skete der en

ulykke i famiJien (37). Sprang en kat over vejen ,
mens k0erne f0rste gang blev trukket på grres,
skulle en af dem d(<'! (Falster; 38).
Er en kat det f(<'!rste dyr, et lille barn kommer til at
r!<'lre ved, bliver det falsk og lumsk (VSjrelland;
39), sml. s. 65.
Vejrvarsler:
Hvis katten ofte og lrenge slikker sine forpoter og
med dem stryger halsen som ville den vaske eller
kremme sig, ven ter den regn (1591ff; 40); »efter
bondens formening venter man regn , når den ofte
stryger sine poter bag (<'Irene over hovedet« (1793;
41).
Katten vasker sig mod regnvejr (1794 ; 42), den
vasker da ansigtet og gnider poten op over og bag
0rene (43), slikker poterne og vasker kun snuden
(NFyn; 44); den »pynter sig« til regn (45). Slikker
den sig i enden kommer skident f0re (46). Der kan
ventes regn når kattene trimler sig og reder grres
(alm.; 47) , eller hvis de drikker vand (48), og stryger de res skreg (49) ; strrekker katten sig, er det
tegn til regn og blrest (1648ff; 50); når den kradser i
et trre, viser den side af stammen, som den valgte,
hvorfra regnen vit komme (VLolland; 51).
Det varsler blrest eller storm, når katten kradser i
gulvet ( o. 1860; 49), eller den »hvresser kl!llerne« i
et trre , en stolpe etc. (alm.; 52); man siger på Sjrelland, at katten »river blrest tiJ sig« (53) , »river op til
blrest« (54), »river vejr af sig« (55); vender halen
imens til en side drejer vinden til dette vedenshj!<'lrne (Egtved; 56).
Der kommer blrest når katten klatrer i trreer (Skiveegnen ; 57), eller hvis den vasker sig bag 1/lrene
(M!<'ln ; 58) , reder grres eller trimler sig (59), sidder
lrenge og spinder (60), ligger på ryggen (Bog!<'!; 61),
sover med panden eller nakken mod underlaget
(MJylland, Bornholm; 62), bider i sin hale (S!<'!nderjylland ; 63) , er srerlig livlig (64); det varsler en
orkan, at skibets kat mjaver usredvanlig meget og
h!<'ljlydt, den vender imens hovedet i den retning,
hvorfra orkanen vit komme (65).
Vasker kattene sig meget bliver det vindstille nreste
dag (66).
»En mrerkelig egenskab ved den er dens elektricitet, hvoraf uden tvivl dens urolighed imod uvejr
rejser sig« (1839; 67). Kradser den sig bag !llret
kommer der ondt vejr (Holberg 1722), stryger den
poten om bag 0ret kan der ventes uvejr (68) ; dårligt vejr er i anmarch, hvis den kun vasker sig omkring munden (NFyn; 69), slikker sig bagi (70) eller triller sig i sne (71). Når fiskerne ved Virksund i
Limfjorden så en kat kradse i en haJmkurv, sagde
man: nu bli'r det ondt vejr, lad os ikke sej le for
langt fra land (72).
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Slikker katten sig får vi godt vejr (73); man sagde
på Midtsjrelland: det bliver prent vejr i morgen,
katten slikker solskin (55), mod godt vejr vasker
den ansigtet og stryger poten omkring 0rene (74)
eller den slikker sig i r0ven (75); en dvask, ofte
sovende skibskat varsler en lrengere periode med
fint vejr (65).
Vejret skifter hvis katten slikker poterne (1780;
76); der kan ven tes opklaring når den sover helt
udstrakt (77). Er skibets kat rastl0s under sejladsen varsler den torden - og tåge når man ikke kan
lokke den under drek (65); klatrer den op i rigningen, vil skibet forlise (77a).
Går en kat med halen i vejret bliver det frostvejr;
har den kr0lle på halen: strerk frost og megen sne;
slreber halen: godt vejr (Vejleegnen o. 1910; 72).
Vasker katten sig og kl0r sig bag 0ret kan man
vente fersk fisk (78).
Dr0m om katte betyder rergrelse, ulykke, falskhed
i ens omgangskreds, eller at man bliver bidt af en
kat eller af en slange (79).
LITTERATUR: (1) 390e 4,136; 644 7,1887.72
(Ribeegnen) ; (2) 764p 41 ,136; 366 203; 390e tb.
4 ,141; 644 9,1888,11; 711c 87; (3) 390e tb. 3,141;
(4) 390e tb. 4, 141f; (5)297 1951 ,256; (6) 569 27;
(7) 199b 47 (Horns h.) ; (8) 178b 2,108f; 131 1906/
23:235 (1912); (8a) 384 146; (9) 638158; (10) 644
5,61; (11) 390e tb. 1,107f; (12) 390e tb. 3, 141; 131
1906/1:503 (1937); (13) 387 197; (14) 589 120f;
(14a) 215 nr. 42,1768; (15) 131 1906/23:2555; (16)
131 1906/23:3335 (1934); (17) 131 1906/23:3509
(1942); (18) 131 1906/23:1764 (1918); (19) 131
1934/14; (20) 61 60,62; (21) 131 1906/23:1797
(1885); (22) 245 220; (23) 390e tb. 1,138; (24) 215
1768, nr. 35; (25) 644 1, 26 og 7, 65f; (26) 688c nr.
586; bilisten og den sorte kat: Motor nr. 22,1975;
(27) 1311930/5:372 (Lynge); (28) 131 1906/23:3509
(1942); (29) 681 2,110 (Sred); (30) 131 1903/5:2228
(0rridslev); (31) 638 109; 131 1906/23:683; (32)
366c 68 ; (33) 390/ 2,359 ; 131 1906/43:15 (1919);
(34) 711c 94f (Snekkersten); (35) 573 11/1 1934;
(36) 1311906/23:3; (37) 390/ ny rk. 2,486; (38) 131
1906/23:911 (1916); (39) 1311906/23:268,457; (40)
185 57 ; 748 214; 144 2.1,1804, 394; (41) 718 3, 243 ;
(42) 718 4,325 ; (43) 366c 69; 390e tb. 3,149; 644
7,1887,66; 170 5,10; (44) 604 568; (45) 652 37 sml.
633i 207 ; (46) 390e tb. 3,147,149; (47) 178b 2,108;
764p 136; (48) 131 1906/23:383; (49) 688c 20; (50)
748 214; 688c 20 ; (51) 589 118; (52) 652 37; 695
306 ; 633i 208 ; (53) 366 202; (54) 239 216; 319 8 ; 17
55 ; (55) 330 86; (56) 390e tb. 3,150 ; (57) 633i 209 ;
(58) 644 7,1887,94 jf. 762 4; (59) 390e tb. 3,150;
(60) 390 4, 359; (61) 366c 68; (62) 390 4, 359; 131
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1906/23:2491 (1920) og 1930/5:640 ; (63) 681 4,
31 ;(64) 72310/91930; (65) 7381952,9,12; (66) 644
7,1887,94 ; (67) 370b 22 ; (68) 390e tb. 3,147; 200
1942, 52 ; (69) 604 568; (70) 390e tb. 3,151; 711c
52; (71) 390 9,26 ; (72) 633i 209; (73) 390e tb.
3,147; 242b HJO; (74) 688c 20; 384b 146; 390e tb.
3,147; 644 4, 1885,60f og 7, 94; 589 117; 375 49;
604 568; 633i 208; (75) 390e tb. 3,151; 384b 146;
366 202 ; 200 1942,52; (76) 32 1,176; (77) 491 1/9
1944; (77a) Havnen nr. 2, 1988; (78) 390 9,56; 390e
tb. 3 ,136; (79) 390e tb. 3, 156,158.
HEKSE o.a. I KATTEHAM; SP0GELSESKATIE
Med sin lydl0se natlige frerden og de »lysende«
0jnes formodede evne til at kunne se i m0rke, dens
varmebehov og mishandling af bytte! kom katten
til at spille en stor rolle i folketroen. Siden middelalderen blev navnlig de sorte katte tilskrevet overnaturlige evner og sat i forbindelse med djrevelen
og heksene. »Katten (havde] intet godt rygte, den
var så åbenbart i pagt med lyssky magter. Den ved
for meget, hviJket altid skaber mistillid eller endog
had hos mindre veludrustede omgangsfreller. Enhver katteven har erfaret, at det indsigtsfulde dyr
etundom lrenge nidstirrer et for andre individer aldeles usynligt vresen« Christian Elling f (l).
Den sorte kat , som l0ber over vejen og varsler
uheld, blev i reldre tid mistrenkt for at vrere en heks
(2). En lang rrekke sagn beretter om kvinder, der
kunne forvandle sig til en kat (3). Et sted i Jylland
var man bange for en gammel kones sorte kat ; de
blev aldrig set sammen, »hvilket nok havde sine
merliggende årsager« (4). Alle hekse har i 0jnene
billedet af en kattekilling (5).
En kone , der hed Dorthe, skabte sig om til en kat
for at drille nabokonen Maren. Smeden pn1lvede
forgreves at skyde den. En dag opdagede Maren, at
kattens ansigt n0jagtigt lignede Dorthes (Fyn ; 6).
En tjenestepige gik til gårdens kone og sagde sin
plads op. En hvid kat måtte vrere forhekset, thi
flere gange havde hun set den stikke en pote i gr0den og slikke den af - katten spiste altså som et
menneske (Silkeborgegnen ; 7).
Om Christian IV fortrelles , at da han 1599 sejlede
hjem fra Kolahalv0en kom hans otte skibe ind i en
orkan. Man rådslog og fandt ud af, at det måtte
skyldes den store kat, som en i kongens f0lge havde taget fra en finsk kone trods hendes truster og
b0nner. Alle undtagen kongen , der syntes godt om
dyret , ville have det kastet over bord. Han indvilligede f0rst da han h0rte, at katten under sidste
gudstje neste fik matroserne til at le med sine
krumspring i tovvrerket. Det måtte vrere en omskabt heks, og kongen lod den fire fra borde i et
kar med proviant til en måned . Derefter lagde

stormen sig, og flåden nåede velbeholden til Bergen (8).
Under en hekseproces 1686 i Århus blev den tiltalte spurgt, hvordan hun bar sig ad med at forvandle
sig til en kat. Hun svarede, at hun smurte ansigtet
med tjrere , som fanden havde lavet af d0de katte
(9).
Hekse og trolde dansede hver Valborgaften (mellem 30/4 og 1/5) på en bakke på Stryn0. En smed
spillede op til dansen , og efter en time kom nogle
katte, der fnyste og mjavede som en helvedskoncert. Men ved et grerde i nrerheden stod en kone fra
0en; hun var gravid og kunne derfor ikke forvandle sig til en kat (10). Sankt Hansnat 24/6 samledes
heksene som katte med gloende 0jne til dans omkring St. Th0gers kilde på Vestervig kirkegård. En
mand belurede dem, blev forfulgt og ramte en kat
med sin sabel. Dagen efter lå en kone med et nresten overhugget lår (11).
En mand ville se, bvor mange hekse der var i Egtved sogn. Hver s0ndag str0ede han h0rfr0 foran
kirkegården; hekse kan ikke passere h0rfr0, så de
kvinder, som kr0b over kirkemuren, r0bede sig.
En aften kom en masse sorte katte ud fra kirkegården og angreb manden så rasende, at han måtte
love ikke oftere at str0 h0rfr0 ved kirken (lla).
På Tåsinge boede en kone kaldt fandens oldemor.
En dag kunne man på nabogården ikke brygge 01,
pigen fik 0je på en sort kat, der sad under karret,
og hreldte en spand kogende vand over den. Katten
fo' r vrrelende ud af d0ren, og nu lykkedes brygningen - men nabokonen havde fået en skoldet ryg og
holdt sig lrenge indend0rs (12). I Horne s. på SFyn
beskyldte man en kone for hekseri. Tjenestepigen
skulle bage pandekager og fik besked på at bruge
tre reg, men hun tog fire. Da kom en kat og sagde
»tre reg til en pandekage«. Pigen blev vred og hreldte kogende vand på katten. Dagen efter lå konen i
sengen med store skoldsår (13). På en gård ved
Fredericia blev der bagt pandekager, oppe i skorstenen sad en stor sort kat og spurgte: »Hvor mange pandekager får du af et reg?« Pigen smed en
kedel kogende vand efter katten - og om morgenen nreste dag lå konen og var skoldet (14).
En heks på Ly0 forskrrekkede som en kat om natten indtil den fik et slag med en stok. Hun lå flere
dage derefter med brrekkede ribben (15).
Tre sorte katte angreb en mand og flrengede hans
tr0je itu. Men forinden rev han en s0lvknap af,
lagde den nu i b0ssen, sk0d og ramte den ene kat,
som forsvandt. De to andre blev til gamle krellinger, og på en gård i nrerheden lå en kone med et
stort bensår (16).
En bonde i SSlesvig forrerede sin nabo den ene af
sine tre store katte. Om natten stak den hovedet

gennem loftlemmen og spurgte, hvad den skulle
skaffe ham. »Mus« , svarede bonden, og nreste
morgen lå der så mange mus på gulvet, at han
brugte hele dagen til at k0re dem vrek. Den f0lgende nat hentede katten så megen rug, at laded0ren
ikke kunne åbnes. Så forstod bonden, at den var
en heks. - I et hus gjorde katten hver nat et frygteligt spektakel. Tjenestepigen ville jage den bort,
men den gik til angreb og havde nrer bidt hende
ihjel. En klog mand manede alle byens heksekatte
ind i stuen, og nreste morgen lå nabo konen lige så
forrevet som pigen. - En gårdmand blev bjems0gt
af en hvid kat, som hver dag sneg sig ind i stalden
og gjorde k0erne syge. Han fangede katten i en
srek og slog l0s på den med en plejl. Da han åbnede
srekken lå en gammel kone d0d i den. - En pige
ville malke koen og slog med skamlen en stor grå
kat, der sad på dens ryg. Katten l0b ud af h0nsehullet, og nreste dag haltede en berygtet gammel
kone gennem landsbyen (17).
To katte kom hen til en pl0jende karl, og hver
pr0vede at skubbe den anden vrek fra ham. Karlen
kastede et plovjern efter dem og ramte den enes
pote. Straks stod hans krereste der med en bl0dende fod. »Nå, er det dig Grete?« sagde karlen. »Ja,
og den anden var Trine«, svarede pigen (18).
Brrende m0lle mellem Middelfart og Assens blev
kaldt sådan fordi den brrendte tre juleaftener ( eller
tre nytårsnretter) i trrek. Fjerde år ophodt der sig
den nat kun en gammel mand på m0llen. Han lod
d0ren stå åben , og en efter en kom tolv katte ind.
Så lukkede han d0ren og slog dem alle ihjel. Nreste
morgen lå tolv af egnens fineste fruer d0de - den
ene var prrestekonen. lf0lge en anden version af
sagnet var nogle hekse i Håre de skyldige. En
mand m0dte en kat ved m0llen og hilste: »God
dag, din faster er lige ved at d0«. Katten mjavede
ynkeligt, og »man opdagede nu, at heksene kunne
ska be sig om til katte - ja, ved den sidste ildebrand
i m0llen så man en masse katte komme med ild i
halen og srette ild på« (19).
En gård i Jylland brrendte flere år i trrek hver nytårsnat. En mand tilb0d at holde vagt på gården den
skrebnesvangre nat. Han bragte en grydefuld tjrere
i kog, og da en stor grå kat kom ned ad lofttrappen
smurte han den ind i tjrere. Der kom ialt tolv katte,
som alle fik samme behandling. Den nat brrendte
gården ikke, men nytårsdag bad prresten i kirken
for tolv af byens koner, der pludselig blev syge
(20).
En m0lle i Ejderstedt (SSlesvig) brrendte hver juleaften, og en dristig svend tilb0d at opkJare sagen.
Han kogte vrelling, en flok katte kom springende
og han kastede en slevfuld varm vrelling i bovedet
på en smuk kat. Så greb han sin sabel og huggede
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