en pote af den. Kattene forsvandt - på gulvet lå en
kvindehånd med en guldring, som havde hans husbonds mrerke. M0lleren fik det hele fortalt. Om
morgenen blev hans kone liggende i sengen. »Rrek
mig din hånd!« sagde m0lleren. Hun vregrede sig
lrenge, men måtte til sidst g0re det, og hånden
manglede. 0vrigheden fik nys om sagen, og hun
blev brrendt som heks (21).
På ues0 blev en gravid kone, som sad på en vogn,
forfulgt af troldkoner omskabt til katte (22). En
mand på Fyn h0rte en kat mjave i skoven og efterabede dens stemme. Ved hjemkomsten var hans
mund stadig så skrev som da han mjavede, og han
havde sidenhen skrev mund, det var heksens hrevn
(23).
En mare er et kvindeligt sagnvresen, der om natten
i skikkelse af en kat plager folk og heste med mareridt. Af to tjenestepiger på Anholt var den ene i
virkeligheden en mare. En nat husbonden ville se
til dyrene 10b der et mrerkeligt kattedyr over hestestalden og stak et ben gennem halmloftet. Manden
greb fat i det og skar en tå af. Om morgenen havde
pigen en blodig hånd med afskåret finger (24).
Valborg- og St. Hansaften var kattene meget urolige og skulle holdes indelukket, ellers red heksene
på dem til Troms0 kirke eller til deres m0dested
ved m01lebroen på Lres0 (25).
Folk mrerkecle deres katte i 0rene, så kunne heksene ikke tage dem (25a).
Om morgenen fandt man undertiden en d0d kat
med r0d uldtråd i munden , og to-tre dage derefter
så man kattene Iigge og strrekke sig (Vendsyssel;
26). En kat med ild ud af gabet blev set gående
foran en heks i Kvrerndrup sogn (27). I Holbergs
komedie »Barselstuen« (1724) siger spåkonen til
en kunde: »Sid nu stille, far! til jeg kommer tilbage, jeg må f0rst gå hen og tale lidt med min kat«.
Når der kom trolde for at bes0ge en troldpige opf0dt hos mennesker i NVSjrelland, var det altid i
kattens skikkelse så ingen nrerede mistanke (28). I
Harbo0re kom en havfrue ofte til en regtemand
(men viste sig aldrig for hans kone) som en meget
stor kat (29). ·
En underjordisk dvrerg blev set som en hvid kat i et
hus på ues0 (30). I mange ret enslydende sagn
bliver mennesker ops0gt af bjergfolk, der har
skabt sig om til katte. De kommer ud af h0je og
bor i et hus eller en gård, indtil de h0rer, at en
bestemt bjergmand er d0d , så forsvinder de (31).
Et par eksempler:
»Min bedstemor rejste fra Skovshoved til Tårbrek.
Ved Skilte-H0je råbte nogen ' hils katten og sig, at
Mons i h0jen er d0d !' I huset hun bes0gte sad der
en stor grå kat og spandt ved kakkelovnen. Hun
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afleverede sin besked, og straks sprang katten ud
af vinduet« (32).
Man sagde på Sor0egnen, at der boede trolde i
Br0dh0j mellem Pedersborg og Lyng. En gammel
arrig trold Knurremurre h0rte, at hans unge kone
havde et forhold til en ung trold i h0jen , og truede
ham på livet. Han flygtede som en r0d kat til Lyng
og boede lrenge hos en husmand ved navn Plat,
»fik hver dag mrelk og gr0d og lå hele den udslagne
dag i Irenestolen bag kakkelovnen«. En aften kom
Plat sent hjem, og katten lå det sredvanlige sted.
»Nu skal jeg fortrelle dig, hvad der hrendte mig på
vejen. Da jeg gik forbi Br0dh0j kom en trold ud,
kaldte på mig og sagde 'sig til din kat, at Knurremurre er d0d !'« Katten smuttede ud af d0ren mens
den sagde: er Knurremurre d0d? så må jeg skynde
mig hjem! (33).
M0der man om aftenen eller natten en ukendt kat
eller hund, kan det vrere den onde selv, hvorfor
man skal g0re korsets tegn og hente en pibe til at
blrese ham vrek med (NSjrelland ; 34). Da ejeren af
en gård på Stryn0 lå for d0den sad en stor grå kat
ved sengens hovedgrerde, og folk mente det var
djrevelen, som holdt sig rede til at tage imod ham
(35). Der sad en sort kat på hovedet af en mand ,
der fors0gte at hrenge sig (36). »[0st for Slagelse]
blev kusken lysvågen ved at se en hvid kat gå over
vejen, som han i fortrolighed fortalte var en m0ller
der i nrerheden, som til straf for sin mened gik i
kattelignelse - han meddelte mig fremdeles, at når
h0rren står stille på marken så kan fanden skabe
sig om til en kat« (1804; 37). En mand ville på en
kirkegård forskrive sig til fanden , men han blev
forfulgt af en flok katte med gloende 0jne, indtil
han slap ind i en h0rager - der kunne djrevlene
ikke skade ham (38).
Tog man julenat en sort kat med i en srek til kirken , kunne man srelge katten for en vekseldaler til
djrevelen ; men posen skulle vrere lukket med så
mange knuder, at man nåede udenfor kirkegården
for den sidste blev 10st op; dette forklarer [?] udtrykket »k0be katten i srekken« (39). En fattig
mand ville tjene mange penge og fik af en klog
mand dette råd: K0b en hvid eller sort kat, gå en
aften med den baglrens til kirken og blres ind ad
d0rens n0glehul. Når du anden gang går omkring
kirken , kommer e n person og sp0rger om »stueharens« pris. Du skal svare en rigsdaler eller tre mark
og smide katten fra dig. Under tredie rundtur ligger pengene i din lomme, og det er en vekseldaler,
som du kan give ud ti gange om dagen , den vender
altid tilbage (40).
Fruen på Katholm havde forskrevet sig til fanden ,
som ville hente hende når kontrakten var udl0bet.
En aften blev en af pigerne sendt i krelderen efter

vin, og på et vinfad sad en kat og sagde, at fruen
skulle komme derned som aftaJt. Hun vregrede sig
og blev så skubbet i krelderen. Man så hende aldrig
siden, og man fandt kun en silket0ffel og kjolelap
og en uafvaskelig blodplet på kreldervreggen (41);
sml. s. 19.
Da vregteren ville fordrive en ondt stirrende kat fra
Brahetrolleborg kirketårn, forvandlede den sig til
en h0j m0rk dame, men hun viste sig ikke mere
(42). En meget nrerig mand i NSjrelland blev efter
d0den set som en sort kat, der sad i et trre og skreg
mod huset. Man sagde det var hans sjrel, der således blev straffet fordi han ikke ville skilles fra sit
jordiske gods (43). I Torslev gik en ondsindet
mand undertiden i skikkelse af en kat (42).
På en fynsk m0lle så svenden hver nat kl. 24 en stor
sort kat med gloende 0jne og altid i hans skygge.
Han blev siden tjener på Broholm og katten fulgte
med; så ·o fte han vendte sig om, stod den i hans
skygge. Man mente det var en afd0d m0llers genfrerd (44).
To gårdmrend i Melby var ved bedrageri blevet
meget rige, efter d0den l0b de som katte fra kirkegården til deres gärde for at trelle pengene (45). En
kat med halen i vejret gik om natten fra en gård til
kirken; man sagde, at der på gården som den kom
fra var slået et menneske ihjel (Falster; 46). Ingen
ville eje et trekantet stykke jord i R0dding s. fordi
der om natten gik en sort kat, som skulle vrere en
forvandlet prins (47).
Under Krudttårnsvejen på Kronborg viste der sig
hver midnat en hvid kat. »Den havde vreret kendt i
mangfoldige år, og ved afl0sningen spurgte man
altid, om katten havde vreret der«. På flagbatteriet
gik en sort kat (48).
»Sluk0ret« sp0gte på en gård mellem Fr0rup og
Svindinge. Det var en kat så stor, at den med bagbenene på en hanebjrelke i laden kunne nå med
forbenene over tilden nreste bjrelke. Den kom undertiden i staJden og brrekkede ryggen på en ko
eller gjorde anden fortrred, og når den grinede
kunne det h0res langt bort. Det skulle vrere genfrerdet af en krremmer som var blevet slået ihjel på
gården, og den måtte til sidst rives ned på grund af
sp0gelset (49).
I en dal mellem Nr. Tranders og 0. Uttrup sad den
såkaldte mjelkat og snarrede (50). Ved Krogpilen
mellem Kirkehelsinge og Rye l0b den hvide, ualmindeligt store krogpilekat omkring som nresten
alle var bange for; så man den sidde og )alle var det
et ondt tegn. En mand ville om natten hente sred,
men katten greb fat i hjuJene, og han måtte vente
til om morgenen (44). B0rn på Bornholm blev advaret mod »br0ndkatten«, en grim fed hunkat med

djrevlekrop, der sad skjult mellem br0ndens kampesten og trak b0rn, som kom br0nden for nrer,
ned til sig (51).
En altid uheldig pottemagers kone, som var f0dt
en fredag og derfor »synsk«, kunne se en sort kat i
ovnen mellem de gl0dende potter. Ovnen blev revet ned, katten viste sig ikke mere, og fra nu af
lykkedes brrendingen (1768; 52).
En mand så en vinteraften i klart måneskin tre
hvide katte l0be frem og tilbage på en mark; de to
slrebte tilsyneladende med den tredie, »Sommeren
efter l!llb hestene l0bsk og slrebte hans bror ihjel på
de samme agre« (52a).
En karl stod en aften ved porten til en gård ved
Assens og h0rte en st0j som kom der fire-fem heste
i galop over marken. Han skyndte sig at åbne ledde!, men han så nu en kat så stor som den st0rste
jagthund. Han smed en grerdestave efter den, og
den sprang tilbage over marken med ildgnister efter sig. - I en gård i 0Skerninge str0g en stor kat
sig altid op ad folkene som ville den hjrelpe dem.
Da man aldrig så den fange rotter eller mus besluttede manat aflive den. Katten blev kvalt og kastet
i en gr0ft, men den var nreste dag igen på gården.
Så blev den skudt og lå livl0s, men den kom atter
tilbage. Kort tid efter fandt man karlen, som sk0d
den, liggende d0d i sengen, og det måtte vrere kattens skyld (44).
Skattegravere så en r0d kat , der l0b med et svinetrug i munden (Bornholm; 53); på en markvej ved
Dalby blev der set en sort kat med klaptrreer på
hovedet (54), og i Sallinge SFyn sås katte med gloende tunger; en karl forbandede dem og blev syg
(55). På vejen fra Krarup l0b en stor flok sp0gelseskatte efter folk (56), og meUem lldved og Vindelev sp0gte en hvid kat (57). Ved Tårs kirke kom
tit en kat og gned sig op ad folk - tog man den op
blev den så tung, at man sank i knre (58).
En mand i Prrestbro havde en meget klog kat, han
og konen hrengte sig, og katten strejfede vild omkring. »Men nu begyndte der at gå snak om, at det
ikke var en rigtig kat, for den kunne gå i en dragkisteskuffe selv om den var låset nok så godt, og rede
gr0d af gryden mens den stod og kogte på ilden«
(59). En mand red gennem Gyrstinge skov klokken 24 og så en kat l0be ligeud ad et hjulspor; »den
veg ikke til side, hestene måtte prent g0re det , og
den fortsatte i samme spor så langt jeg i måneskinnet kunne skimte den« (60).
Når en hankat labber af et fad mrelk og der falder
noget fra dens rindende 0jne, avles i mrelken et
frelt uhyre (61).
LITTERATUR: (1) 166 37; (2) 68116, 88; (3) 623
6 ,318,366; 390 3,256; 4, 200,317; 6, 172; 644 9,
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ANDEN OVERTRO

En kat er det forste man skal tage med til et andet
hjem, den giver husfred (o. 1860; 1); en kat skal
ind i huset f!ilr familien (2); man tog nresten al tid
katten med, når man flyttede, den skulle vrere det
f!ilrste dyr, som kom ind i huset, e n nybygning eller
en ny forretning (3). Var huset tidligere beboet
skulle man på Lres!il allerforst skubbe eller brere en
kat baglrens ind ad d!ilren, det gav held (4) - og så
holdt den sig altid til hjemmet (5). Aftenen f!ilr en
gammel kone i Sredinge MLolland skulle flytte l!ilb
hun i bar srerk ud i en kornmark for at fange katten; det lykkedes ikke, og kort efter blev hun syg
og d!ilde (6). Stjreler man en kat , stjreles også lykken fra huset, hvor den h!ilrer til (7) . Den kat, der
blev kastet ind i det ny hjem og evt. ind i hvert af
dets rum , skulle helst vrere stjålet; en kone medbragte e n kat stjålet fra herregården, hun trak på
denne måde lykken fra herremanden (VHanherred ; 8).
Det husdyr, som forst kom ind i gården man flyttede til, ville man fremover miste flest af; nogle lod
det vrere en kat, og »der d!ilde da også en mrengde
katte her på gården« (9); »det er virkelig gået og
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går stadig sådan, at de har srerlig uheld med deres
katte« (Fyn ; 10).
Når et regtepar flyttede tiJ en ny bolig, skulle katten vrere det forste levende vresen, der kom ind den ville »skrabe sammen« - men var det en h!ilne
blev alting splittet ad (H!ilbjerg NSjrelland ; 11). Da
en nybygget prrestegård i Raml!ilse skulle tages i
brug, havde den gamle havekone lukket hunden
inde og kom brerende med katten, som hun slap
ind gennem entred!ilren f!ilr nogen anden passerede
den. Adspurgt hvorfor hun gjorde det, svarede
hun: jo, hvis hunden kommer ind f!ilr katten bli' r
der fattigdom i huset , for hunden skraber fra sig
[efter aff!ilringen], men katten bringer velstand,
den skraber til sig (12).
Var en kat det forste dyr i et nyt hus, kom den
alene ud for alle fremtidige uheld (SFyn ; 13) , og i
et forhekset hus blev kun katten forhekset (0Sjrelland ; 14). Under trerskelen til et nyt hus skulle
begraves en levende kat, liggende på ryggen med
hovedet vendt ind mod huset, så ville den kradse
alle hekse, som pr!ilvede at komme derind (VHanherred ; 8). En trefarvet kat beskytter huset mod
ulykker og må ikke g!ilres fortrred (15).
Når man flyttede, måtte katten ikke tages med til
det ny sted (S!ilnderjylland , SJylland, SFyn ; 16), så
fik man uheld (17), eller en i familien ville d!il
(NVSjrelland ; 18).
Får en kat unger i stuen, kommer der snart mange
mus og rotter i huset (Bog!il o. 1870; 19).
Det hedder sig, at man kun kan tage en kat op
forfra (20).
»Uden modbydelighed at vrenne sig til synet af katte: brer i lrengere tid nogle kattehår på den blotte
arm« (1867; 21).
Ser man på fastende hjerte en kat efter at den fik
!ilje på e n, bliver man syg (22).
Juleaften måtte man ikke nrevne kattens navn,
f.eks. kalde på den (23), sml. s. 8.
En b!ilsse, der blev brugt til at skyde en kal med,
rammer siden intet andet dyr (o. 1860; 24), og en
kvinde må ikke aflive kattekillinger eUe r hundehvaJpe, så mister hun lykken (VSjrelland); ser hun
dem drukne vil hendes mand også drukne (Bog!il)
(o. 1870; 25). Drikker gravid kvinde mrelk, som en
kat har labbet af, kommer fosteret til at ligne en
killing (1754 ; 26); går hun over et sted, hvor katte
sloges, eller bliver hun revet af e n kat, så får spredbarnet »katteriv« (ondt i maven, kolik) ; men barnet kan helbredes af en kat, som kradser det (o.
1700ff; 27).
F!ilr et nyfodt barn lagdes i vuggen skulle man
»svinge en kat« i den. Man tog dyret i bagbenene
og svingede det som et pendul frem og tilbage for

tilsidst at kaste det på barnets plads i vuggen - så
kunne »onde 0jne« ikke skade det (NJylland; 28).
Eller en bundfjrel blev taget af vuggen og en kat
fort gennem hullet tre gange fra neden og opefter,
så ville barnet trives godt (Salling; 29). Man måtte
s0rge for, at det f0rste dyr et lille barn kom til at
r0re ved, blev en kat (og ikke en hund) , det fik da
siden let lregelige sår (30), sml. hund s. 65. I Odsherred og Nordsjrelland måtte en kat ikke gå under
et lig (31). Gik en kat over et fiskegarn mistede
man det (Skagen; 32).
Går ingen ildere i en frelde virker den igen, når en
kat er fort bagla::ns igennem den (vestjysk cyprianus; 33). Havde en kat siddet i bikuben fik man
lettere en svrerm til at gå i den (NSjrelland; 34)
eller så kom der om vinteren ingen mus i den (35).
K0rte man med en kat i en vogn forsprendt en
dra::gtig boppe aborterede den (36). For at sikre, at
en l0bet ko blev med kalv, smed man en kat på den
(37). Listede man sig til at putte en endnu blind
kattekilHng baglrens gennem en piges tr0jererme,
ville hun blive fo rfort inden året var omme. »Det
passede godt nok, hun fik et barn og blev senere
gift, men fik aldrig flere « (38).
Kunsten at g0re sig usynlig: en sort kat graves om
natten ned ved en korsvej , tre dage efter har orme
fortreret den, og kravebenet båret på en finger g0r
usynlig (39). Tag hjertet af en kulsort kat og grav
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det en torsdag aften ned i den nordre side af kirken
i en lille ubrugt potte. Den tredie torsdag aften ved
samme tid finder du en ring i potten, sa::t den på
fingeren og du er usynlig (40). - En pung af katteskind indviet med trolddomskunst ved midnat kan
aldrig t0mmes for penge (vestjysk cyprianus; 41).
Blev hår fra katte, der var efterladt hvor de sloges,
kastet me llem to mennesker, opstod der splid mellem dem (1664; 42).
Vill et får ikke kendes ved et lam skulle en kat
kastes på fåret eller tre gange rive det på nresen og
fåret skulle tvinges til at lugte til katten. Om e n
hård stedmor blev der sagt, at »der skulle kastes en
kat på hende«, og til en, der lod et barn sk0tte sig
selv: »Dit barn gra::der i vuggen, skal jeg ikke kaste
katten på dig« (43).
Plages man af uheld , skal man lade en kat gå foran
sig ind i sit hus , så vender heldet tilbage (Kertemindeegnen, NVSja::lland; 44).
En ung pige så, at der blev gjort hemmelige kunster med d0rtrinet til forstuen. F0r hendes ka::reste
forlod huset, hentede hun en kat og smed den over
d0rtrinet. »I flugten over dette udst0dte den et
frygteligt jammerskrig og faldt til jorden udenfor
d0ren med forvredne lemmer. Den blev da heller
ikke til kat mere! Men nu kunne kreresten roligt
passere, katten havde 'taget skaden'« (45).
På Juelsgård i Jegerup s. varder under m0nningen
bundet et kattehoved, blev det fjernet ville gården
blive ramt af ulykker (46).
Man mente, at der i ethvert menneske findes et
»nidderbo« (luserede). En karl kunne ikke holde
sig ren og s0gte råd hos en doktor i Frijsenborg.
Karlen skulle en dag med hård frost sidde helt n0gen i et va::relse med en kat anbragt på skulderen.
Når den efter tre kvarter blev fjernet, var der en
knude som en knyttet hånd - katten havde trukket
nidderboet ud af kroppen , og det blev skäret vrek
(o. 1900; 47). For at slippe af med bylder skulle
patienten en torsdag aften fange en kat og vende
dens krop i ovnkrogen - hvis katten hvresede forsvandt bylderne (Thy; 48).
Kommer man til at sluge et kattehår får man en
udtrerende sygdom (49).
En kattesten er en lille lys, marmorlignende rullesten af kvarts, som findes på strandbreden. Navnet
skyldes, at der på to sådanne sten kom en lysende
stribe, når man i m0rke gned dem hårdt mod hinanden; de lyste »omtrent som når man gnider katten på ryggen«. Fandt b0rn en sådan sten blev der
gerne råbt: »F0j, smid den kattesten !« De kunne
få fnat af at lege med den (50) eller de kunne få de
små »kattebylder« med en r0d prik i midten (o.
1700ff; 51) hvis ikke de spyttede tre gange på ste19

nen og kastede den bagud over hovedet (o. 1860ff;
52). - Et barn der kastede stenen over sit hoved,
voksede ikke mere {Elsted 0Jylland ; 53).
Killinger graves med kl0erne opad levende ned i
det gårdsled, hvor k0eme passere r, »så er dine
kreaturer fri for trolddom i syv år« (vestjysk cyprianus; 54); dette hind rede hekse o.a. ondsindede
personer i at få adgang til gården (55). En bonde
på L0gst0regnen mente, at hans k0er blev fo rheksede, og lod derfor hente en klog mand. Denne
spurgte, om man på gården havde kattekillinger,
og der blev fundet fem, som han begravede leve nde i alle gårdsled undtagen et: gennem det skulle
den skyldige komme dage n efter og således afsl0re
sig (56).
F0r k0erne kom ud på gra:s skulle man fjerne en
stor sten i staldens brola:gning lige indenfor d0ren
og i hullet sa:tte en killing samt la:gge en fja:l over,
så katten ikke tog skade, og lade alle k0erne gå på
denne fja:l (Himmerland ; 57).
Katte killinger og helst nyf0dte begravet under d0ren til kostalden eller i grebningen va:rnede besa:tningen mod sygdom (58); dette blev oftest gjort for
at standse kalvekastning (59), således 1830 i Tornby s. Vendsyssel (60) og endnu o. 1910 på VLolland {61), elle r når kalvene d0de (62). Ved nedbrydningen 1909 af et hus i Sor0 fandtes knogler af
en indemuret kat {63). Når man byggede et nyt
kreaturhus skulle en levende killing graves ned under ta:rskelen for at få held med besa:tningen, en
mand i Giver s. NJylland gjorde det endog hver
lillejuleaften {64).
Den kloge kone Maren Haaning i Vindbla:s rådede
en gårdma nd , hvis grise var utrivelige, til at grave
en levende killing ned i hvert hj0rne af en ny svinesti (65). »Der var en tid vi havde uheld med vore
lam. Når de var 14 dage gamle og skulle ud , blev
de slingre i bagbenene og skurvede i hovedet og
helt tåbelige. Så fik vi det råd at grave nogle kattekillinger ned i fårestien , og det hjalp, så siden har
vi haft godt held med vore lam« (o. 1880; 66). - En
killing levende begravet liggende på ryggen skuUe
bevirke, at få rene fik trillinger (67).
Teaterkatten blev oprinde lig holdt for at beka:mpe
rotter og mus i bygningen, men den regnes nu for
en maskot. Dukker en kat op under pr0verne bliver stykket en succes (68). På Allescenen i K0be nhavn opdagede man 1958 blandt publikum en sort
kattekilling kort efter premieren på »Luften er
svanger«, og da stykket reddede teatrets 0konomi,
fik »Finis« fast ophold ; den lå i direkt0rens stol
eller på pengekassen. Allescenen havde også i 1954
en teaterkat ; den forsvandt for en premiere, men
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dukkede op i rette tid , og det tog man som et godt
varsel (69).
En dansk dramatiker forta:ller, at en stor grå kat
kom ind ad hans k0kkend0r den dag hans f0rste
stykke skulle uropf0res. Han kendte den ikke,
men beva:rtede den på bedste måde. Katten holdt
kun til i hans lejlighed den tid stykket gik på teatret
- på den sidste aften forsvandt den og viste sig
aldrig siden (70).
En statuette kaldt Teaterkatten uddeles til årets
a:resinstrukt0r, prisen er indstiftet af foreningen
Danske Teateranmeldere. En cafe ved Nyk0bing
F. teater og funktiona:rernes kantine i Frederiksberg Teater hedder Teate rkatten.
Til s0s forvolder en kat modvind. »Vil en skipper
vente a t få god b0r og f0jelig vind må han ingen kat
have om bord, thi gamle skippere ved ofte at forta:lle om, hvor 'kontrarig' vinden kunne va:re, når
et sådant dyr fandtes i skibet, me n kastedes katten
over bord hj alp det straks« {1887; 71), sml. s. 14.
Med en kat ombord risikerer skibet at forlise, alligevel må den ikke aflives, så kommer der stormvejr (72).
I sejlskibenes tid havde man dog ofte en kat som
maskot. »Vor [skibskat) var en kulsort kat , som vi
kaldte Skipper. Udrejsen fra Antwerpen til Acapulca i Meksiko gik ualmindelig hurtigt, og heldet
skyldtes naturligvis vor maskot« (73). »Da jeg kom
om bord i 'Ellida' havde skibet forny lig va:ret ude
for det uheld, at masten kna:kkede uden nogen
påviselig grund ; men få timer f0r var en sort kat
faldet over bord og druknet uden at nogen kom
den til hja:lp« (74).
Fiskere o.a. med tilknytning til havet måtte ikke
drukne kattekillinger, det gav uheld (75).
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