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SAGN 
Oldsagn: frugtbarhedens gudinde Freja rejste i en 
vogn forsprendt to katte og blev kaldt for kattenes 
herskerinde ( 1). 
En jyde arvede en formue, men da han foretog 
»vandpn!!ven« sank alle pengene til bunds undta
gen en halvskilling. For den k0bte han en kat, drog 
udenlands og kom til et sted med mange rotter og 
mus, men ingen katte. Katten var med killinger, og 
ved at srelge disse tjente han så meget, at han ved 
Grenå kunne bygge herregården Katholm (2). 
Af to br0dre i Ribe var den ene meget rig, den 
anden ejede kun en kat, og han bad broderen srel
ge den for ham på en s0rejse. Skibet forliste, og 
han kom til en 0 uden katte og derfor plaget af 
insekter og mus. 0boerne betalte fyrsteligt for kat
ten, og den fattige broder sendte nu en hel skibs
last katte til 0en. På den måde blev også han en rig 
mand. Han lod opf0re korsgangen i Ribe Domkir
ke og tvrerskibets sydd0r lod han dekorere med et 
kattehoved (egentlig et l0vehoved) af bronce om
givet af fire mus uden bagben. Benrevnelsen »kat
hovedd0r« kendes fra 1549 (3). 
En bispinde Mus skal i St. Knuds kirke i Odense 
vrere begravet sammen med fire af hendes krereste 
katte, »og ses endnu (1820] i det samme skrin, 
hvori hun ligger, skeletterne af to katte« (4). 
I Horbelev prrestegårds dagligstue sad i et vindue 
en kat , der var familiens yndling og blev regnet for 
dens bevogter. Da den d0de fik prresten 1792 af en 
håndvrerker i Stubbek0bing en trreplade udskåret 
som en kat i naturlig st0rrelse og malet gråtigret på 
den ene side. Den stod mange år i vinduet og blev 
behandlet med omhu, thi den bragte prrestegården 
held. En ny tjenestepige blev rergerlig over, at figu-

ren stod i vejen når der skulle pudses vinduer, og 
hun fjernede den. Kort efter d0de prresten pludse
lig. »De, som har bes0gt prrestegården for mange 
år siden, plejede at sp0rge, om katten stod der 
endnu« (5). Iflg. en optegnelse fra 1946 var katten 
klippet ud af gråt papir og måtte ikke fjernes, for 
så brrendte gården (6). 
Hellebrek og Hornbrek levede i fjendskab , indbyg
gerne kaldte hinanden for katte og rotter (7). 

LITTERATUR: (1) 560 348; 96 18,127; 688 

4, 1823,79f; sml. 390[ 3,277f; (3) 623 3.4,1904-
05,436ff (1736ff); 688 2,1819,15 sml. 122-24; 688b 

l ,242f: andre versioner: 244d 2,62f; 390/3, 87; 688 

3,1820,22; (5) 426 10, 1922, 60f; (6) 131 19061 
23:842; (7) 711d llOf. 

EVENTYR, FABLER, MOLBOHISTORIE 

I eventyr h0rer katten til de hjrelpende dyr (1). 
Prins vasker og reder en hvid kat tre gange dagligt i 
et år, katten skaffer ham til gengreld de ting, der er 
betingelserne for at blive tronf0lgeren; da han drre
ber katten forvandles den til en prinsesse (2). Bon
dekarl m0der i skov en hvid kat, som tager ham 
med ti1 et underjordisk slot, hvor han kommer i 
tjeneste. Som l0n får han en posefuld grus og små
sten, der ved hjemkomsten er blevet til s0lvpenge, 
samt en reske med en Lille stump tråd, som bliver til 
en meget lang guldkrede. Tredie gang siger katten, 
at han skal hugge dens hoved af og srette det til 
halsen - da forvandles katten til en prinsesse (3). 
Konges0nnen Jesper skal finde verdens k0nneste 
hund og han finder et slot, hvor der bor en hvid 
talende hunkat. De rider på jagt sammen med elle
ve sorte katte, han på en trrehest. Ved afskeden får 
han af katten en hasseln0d, som f0rst må åbnes ved 
hjemkomsten, og en smuk hund springer ud af 
den. På samme måde hjrelper katten ham med at 
skaffe det fineste lrerred. Til sidst skal han kaste 
dyrets hale, hoved og krop i en ild, og katten for
vandles da til en prinsesse, de sorte katte til råds
herrer (4). 
I et slot lever der kun katte , som er forheksede 
mennesker: en af dem bliver en time hvert d0gn til 
en prinsesse (5). Pige er krerlig mod en talende kat, 
som sover hos hende. Hun foder en s0n, katten 
bydes med til dåbsgildet, pigen presser stråler af 
sin brystmrelk i kattens mund, og den forvandles til 
en prins (6). 
En tjenestepige giver altid kattene mrelk, når hun 
har malket ; en af dem hjrelper hende med at vrelge 
et skrin fyldt med guldm0nter (6a). 
Fiskerdreng ser ude på havet, at en Lille hvid kat 
slås med en stor sort, og han drreber den sorte. En 
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havfrue takker ham fordi han frelste hendes mand, 
som sloges med en havtrold (7). 
Pige tager sin kat med ind i en h9lj (8). Kat hjrelper 
en pige med at flygte fra bjergmanden og viser 
hende hans guld og s9llv (9). En kat af jern (9a); 
kat siger til en pige, at hun skal spinde tråden så 
tyk som dens hale (9b). 
I mange eventyr beskyldes dronning for at have 
f9ldt kattekillinger (10), et andet hyppigt motiv er 
katten , der tager på rejse sammen med andre dyr 
(11). 
En slugt kat river ulvens mave itu (12). Fire sorte 
katte kommer ba:rende på en sort ligkiste, springer 
gnistrende ind i kaminen og op gennem skorste
nen, og sa:tter sig derefter på den og mjaver h9lj
lydt (13). 
Mette Bugekat (14), Esben hos katten (15), Per 
Smeds den gamle hankat (16), Katten som fa:rge
mand (17). 
Fabler: den forslugne kat (18) , katten og musen 
( 18), katten og ra:ven (19), ra:ven testamenterer 
sine kl9ler til en kat (20), katten og musen {21). 
Ska:mtesagn: den tykke kat (22). 
Gab9ll i S9lnderjylland var meget plaget af mus og 
havde ingen katte. En omrejsende handelsmand 
solgte dem en kat og sagde, at den kunne hja:lpe 
dem. De spurgte, hvad den levede af, og manden 
svarede på lang afstand »ma:lk og mus!« Det mis
forstod de som »mand og mus« og besluttede at 
aflive det farlige dyr. De kunne ikke fange katten 
og stak derfor ild til gården, hvor den holdt til. 
Den flygtede til nabogården , som også blev an
ta:ndt, og således fortsatte man. Til sidst lå hele 
byen i aske. Men musene slap byen af med, for de 
indebra:ndte (23). 

LITTERATUR: (1) 390 5, 278; 244e 2,84; 244b 

184; 442 71; (2) 644 8,27-32; 390b 206ff sml. 111 

43f; (3) 644 6, 102-07; (4) 390 13, 238ff sml. 496 

68ft; (5) 390 7, 35; 644 9, 182-85; (6) 11J 159f; (6a) 
390d 118; (7) 366 331; (8) 390 5,68; (9) 390b 180ff; 
(9a) 390 5,34f; (9b) Kl. Berntsen, Folkeeventyr 
159; (10) 390 5,172; 390b 227; 644 5,186; 7, 163; 
244e 117; (11) 390 7,311,319,321; 244 1,225; 644 

12, 9,219, eftersla:t 41; 442 68; (12) 644 2,168 og 
7,195; eftersla:t 182; 442 22; 496 83f; (13) 244e 19f; 
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SKIK 

Fastelavnsskikken at slå katten af tr/mden blev prak-
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tiseret over hele landet samt i de gamle danske 
provinser Skåne og Slesvig-Holsten. Den kan va:re 
indfort af hollrenderne på Amager, i al fald stam
mer de a:ldste beskrivelser derfra. Man fangede en 
kat og satte den i en t9lnde, som blev ha:ngt op i en 
h9ljde svarende til , om deltagerne var til fods eller 
red. T9lndens nedre kant blev bearbejdet med k0l
ler (oprindelig spydstager) indtil bunden 19lsnede 
sig og katten slap fri. Den som forte det afg9lrende 
slag blev årets kattekonge (1); i Jylland valgte man 
en kattedronning (2), eller titlen tilfaldt på Kerte
mindeegnen den, som katten sprang ud efter (3). 
En mand på Anholt stillede tre år i tra:k den sam
me kat til rådighed og fik hver gang et pund kaffe 
(4). 
Skikken kan f9lres tilbage til begyndelsen af 1500-t 
(5). Sophie Amalies a:ldste datter blev oktober 
1663 forlovet med en saksisk kurprins , og dronnin
gen arrangerede på slotspladsen en opvisning af 
holla:ndernes fastelavnsskikke. »Det gik for sig om 
eftermiddagen. De kom i optog til hest med faner, 
forker og stager, de red og stak til en mellem to 
strenger ha:ngende t9lnde, i hvilken to levende kat
te var sprerret inde, indtil de havde st9ldt bunden 
ind og kattene sprang ud« (6). 
»På Amager katten jages · af mrelket9)nden ud« 
{1670; 7). I en versificeret beskrivelse 1693 af 
»Amagers spil at st9lde katten af t9lnden« hedder 
det: 

Det andet spil det er to katte bunden sammen 
og i en t9lnde sat, derudi man ser gammen. 
Den t9lnde ha:nger h9ljt på strerke reb og liner, 
men katten inden i, hun skriger mer' end griner. 
De karle rider til med strerke stav' og bomme 
og st9)der t9lnden hårdt med tykke strenger grumme 
tiJ t9lnden går itu og kattene bortrender, 
hvormed de tvende spil så endeligen ender. 

Et halvt århundrede senere (1743) omtales skikken 
i en indberetning fra Amager (8): 
»De har i forrige tider visse gange om året haft 
adskillige lege og lystigheder såsom fastelavnstid at 
have sat en levende kat i en tom t9lnde, hvilken 
t9lnde da igen blev tilspundset og hrengt op ved et 
reb mellem to st9ltter, hvorefter amagerne efter en 
lille oration og drikkeskål begav sig alle til hest 
med en vregtig lang stage som et spyd i hånden, 
hvormed de en efter en rendte 19ls på denne t9lnder 
indtil bunden deraf blev udst9ldt eller t9lnden i an
dre måder gik i stykker, og arrestanten uskadt , dog 
i st9lrste konfusion retirerede sig af sit fa:ngsel. Og 
hvilken af amagerne, som ved sit st9ld bragte den 
arresterede kat i frihed , blev kaldt kattekonge hele 
året igennem indtil en anden afl9lste ham, men 



havde den fordel derved, at han blev holdt fri for 
skatter og andre afgifter året igennem«. 
Man havde dog efterhånden fået medlidenhed med 
det stakkels dyr, det viser et digt 1729 »Emdrup 
kattes testamente fastelavns mandag«, som be
gyndte: 

Jeg arme kat, som her i dag 
en abekat må vrere 
til fastelavnens velbehag 
og Emdrup herrers rere. 

I 1779 blev det udvidet til 23 vers om »amagerkat
tens sidste vilje da den på fastelavns mandag blev 
slået af t(l!nden« (7): 

Jeg arme kat som her i dag en abekat skal vrere 
til abekattes velbehag, som deri s(l!ger rere. 

Er der rreson at hrenge mig i luften op fra jorden, 
for nogen tyv der aldrig slig en galge er rejst 
vorden. 
Jeg alt har min samvittighed oprigtig nok ransaget, 
jeg ingen synd i verden ved, som sligt har forår
saget. 
Vist nok lidt mrelk jeg stjålet har, lidt fisk , lidt 
flresk , lidt rede, 
når lejligheden for mig var og pigen ej tilstede. 

Mit skrig, mit skrål, min moders mjav dem ikke 
kan formilde , 
så t(l!nden blive skal min grav, og mig mit liv for
spilde. 

En anden poet ford(l!mmer 1782 fastelavns dyrpla
geri med digtet »Kattejammer«: 

Jeg fastelavnen ikke lider, 
isrer som nu i disse tider, 
hvor de os katte i t(l!nden sprerre, 
og hvad der f(l!lger er jo vrerre. 
Et kobbe! heste med abekatte , 
som t0nden s(l!nderer, de selv blir matte , 
og ud af t(l!nden katten dratte , 
o.s.v. 

1764 skrives, at »nu synes de gode amagere at ind
se den synd, der er i at underkaste dyret den pinag
tige forfrengeligheds tjeneste uden nogen nytte el
ler forn0denhed, så de siden anno 1743 har afholdt 
sig derfra, da deres sogneprrest Matthias Hviid i en 
srerlig prrediken overtalte dem til at lade det fare« 
(8a). 
Adjunkt Henrik Ussing fortreller om fastelavns 
mandag o. 1860 i Vålse NFalster med en pastor 
Rosen som hjemmelsmand (9): 

»Så gik det l(l!s. I gallop fo 'r rytterne henad vejen i 
rrekkef(l!lge, idet hver af dem under t(l!nden med 
stor kraft anbragte sit slag på dennes nederste 
kant. I begyndelsen h(l!rer man ikke synderligt til 
katten, som fortumlet af slagenes larm forholder 
sig rolig. Men så pludselig begynder den at mjave 
med en ejendommelig langtrukken knurren, der 
stiger til forbitrede hyl hver gang et ualmindelig 
kraftigt slag mod t(l!nden bringer den i raseri. Og 
når så en af pigerne r(l!rt udbr(l!d »det er da virkelig 
også en synd«, beroliges stemningen af husman
den, der har udlejet katten for 12 skilling, med den 
bemrerkning »det g(l!r ham sgu ingenting, for han er 
vant til dette , og han skal nok klare sig, kender jeg 
ham ret«. Og den klarede sig. Thi når enkelte styk
ker af t(l!ndebunden var faldet så man den imellem 
slagene hastigt at kigge ud ligesom for at tage et 
overblik, for derefter lige så hurtigt at trrekke sig 
tilbage indtil hullet var blevet stort nok. 
Pludselig, som skudt ud af en kanon, farer så kat
ten ned fra h(l!jden, behrendigt faldende på lrenden 
af en af de galopperende heste, og derefter med et 
vreldigt sidespring tvrers over vejen og videre i ra
sende fart over gr(l!ft, stengrerde og en nrerliggende 
toft op i et h(l!jt trre, hilst af skarens vilde råb. Den 
ved sig nu i sikkerhed og sretter sig ganske roligt 
deroppe, hvor den med arrige blikke folger tumlen 
af heste og ryttere, indtil t(l!ndens sidste stave er 
faldet«. 
En anden skildring af deltagernes utroligt afstum
pede holdning til kattens lidelser lyder (10): 
»Af og til, når et slag havde ramt srerlig hårdt, 
h(l!rtes klagende skrig og rengstelig mjaven fra t(l!n
den, hvilket kun gav anledning til flere vittigheder 
og ansporede karlene til at slå endnu bedre til. 
Endelig begyndte bunden at revne. Under forstrer
ket jubel faldt slagene, indtil den heldige slog hul 
med et brag og derved erhvervede sig titlen katte
konge. 
Den forvirrede kat stak nu snuden gennem åbnin
gen for at springe ud af sit uhyggelige frengsel. Men 
idet den sprang ned, fik den sin afskedshilsen i 
form af et slag over ryggen, der gjorde den til et 
magtesl(l!st offer for forf(l!lgernes kådhed. Som en 
uformelig klump blev den slrengt over i en toft ved 
vejen, og da b(l!rnene så, at den endnu var levende, 
afskar de kreppe og kviste og gik over til den for at 
give den sin sidste rest, bestående af en sand hagl 
af piskeslag på det stakkels dyrs skamslåede krop. 
Den havde endnu så megen kraft tilbage, at den 
kunne vende sig om, hvad kun bevirkede, at den 
blev lige m(l!rpisket på begge sider. Jeg var vel kun 
et barn, men jeg gik hjem med tårer i (l!jnene, op
r(l!rt over dette grusomme dyrplageri , hvortil de 
andre b(l!rn blev opmuntret af de voksne«. 
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Når katten mere d0d end levende slap ud, var den 
så våd som var den trukket op af vand (Ange(; 11), 
og den kunne vrere så forskrremt, at den forst efter 
flere måneder kom hjem. 

Det brendte at katten sprang i hovedet på en mand 
og bed eller skamrev barn (12). Efterbånden gik 

man bort fra at bruge en levende kat i t0nden og 
anbragte en d0d kat eller et udstoppet katteskind, 
en (rekat eller rotte, et bundt klude, en visk halm 
eller tot stargrres, pyntet grrest0rv, stor gr0n krans, 
et garnn0gle o.a. (13). Karlene i Diernres og Pej
rup SFyn fik 1821 hver en rigsdaler i mulkt for 
overtrredelse af en lov mod letfrerdige og forargeli
ge fastelavnsl0jer (14). På Mols forb0d pastor 
Holm i 1830'erne dette dyrplageri i sit sogn, bvor
efter det gik af mode overalt på egnen (15) ; i 1863 
skrives: »Denne barbariske skik er til rere for civili
sationen også blandt b0nderne nu gået nresten af 
brug« (16). Men endnu i 1880'erne blev på Reers0 
brugt en levende kat i t0nden (17). 
Nu er t0ndeslagningen en harml0s fastelavnsleg, 
som arrangeres i b0rnehaver og sko ler; slagene 
grelder siden og den 0verste kant på t0nden, der 
indeholder frugt og slik. 

En gammel ondskabsfuld mand i Tårup blev kaldt 
Morten Kat fordi han havde stjålet en kat. Flere af 
byens velhavende gårdmandsfamilier nedstamme
de fra ham. Da nogen havde kaldt dem »katte
krammet«, anlagde de sag, men den trak lrenge ud 
og der blev skrevet mange spotteviser om disse 
»katte«. Når en kat var d0d, tog de urige karle fat i 
den - en i hovedet, en i hvert ben og en i halen - og 
gik så i optog forbi kattegårdene, syngende katte
viserne og »Nu er katten d0d, d0d«. Na:ste dag 
gjorde skoleb0rnene det også og stillede katten på 
en Iang stang med nogle killinger. En deling solda
ter fra Nyborg kom forbi, stak katten på en bajo
net og gik ud af byen mens de sang katteviser (18). 
Ville ingen danse med en pige sagde man, at hun 
måtte »rive katten« - dansede hun kun en gang, 
slap hun for at rive katten. Kom man til et gilde 
uden at vrere indbudt, var det skik, at man satte sig 
på d0rtrerskelen og str0g eller rev katten (Born
holm; 19). 
På en gård i Svinsbjerg VLolland havde man o. 
1900 i h0sten denne skik: når manden kom k0ren
de med det f0rste la:s stillede konen sig op i porten 
og spurgte: »Hvad er det du kommer med, fatter?« 
Og han skulle svare: »Det er et lres katte« - så 
holdt mus og rotter sig fra det indh0stede korn 
(20). Det sidste neg blev på Avernak0 kaldt Kat
ten , og man vregrede sig ved at binde det (21). 
En barbarisk »morskab« var at binde en oppustet 
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svineblrere til hvert af kattens ben og kaste den ud 
fra et kirketårn. Den holdt sig svrevende et stykke 
tid og kunne efter sigende sprrelle sig til d0de (Ka

lundborgegnen; 22). Unge mennesker bandt eller 
limede valn0dskaller under poterne på en kat og 
lod den om natten agere sp0gelse på et loft (S0n
derjylland; 23). 
Når katten jages ud, er det tegn til sengetid eller til 
at gresterne helst må forsvinde (24). 

LITTERATUR: (1) Gymnastisk Tidsskrift 1923, 
19ff; 547 10,198f; 481 2, 25-28,150-66; 474 

1892,155; (2) 390e 4,55; (3) 219 7,1934, 108; (4) 
390d 184; (5) 515 121; (6) 299 24f, 27f; (7) 229 29; 
(8) 771 1918,48; (8a) 574b 2,222; (9) 131 19061 
48:817; (10) 623 3.1, 1896-98, 72f sml. 2.3,1892-93, 
120; (11) 131 1906/43:3302; (12) 390d 184; 199b 

51; (13) 245 182; 714 126; 481 2, 26; 644 5,1886, 
52; 219 7,1934, 108; 7lli 34f; 199b 2,51; (14) 677b 

125 ; (15) 623 3.1, 1896-98, 72; (16) 614 142; (17) 
481 2,26; (18) 644 4,1884, 15f; (19) 189 3,1871 , nr. 
19; (20) 426 15,1927, 41f; (21) 219 9,1936, 123; 
(22) 239 149; (23) 583 35; (24) 178b 2,105; 722 

11,136; 331 (Falster). 

LEGE, B0RNERIM 

Tovtrrekning som kraftpr0ve kaldes str<ebekat (o. 
1700; 1), den hed at trrekke eller rykke kattestrud 
'kattekamp' (i parringstiden) (2), på Anholt: at 
trrekke kat i struben (3), i Vendsyssel: rykke i kat
testreng, Vallekilde: trrekke madammens kat til 
vands, på Fyn: at gloes kat (4). Kraftpr0ven fore
toges på flere måder. To lagde sig på maven med 
f0dderne mod hinanden og et bånd blev bundet 
stramt om begges bryst; de trak nu i det for at breve 
modparten fra jorden (o. 1700ff; 5), jf. Peder Syvs 
ordsprog: det er ondt at drage (trrekke) reb elJer 
kattestrud med den strerke (1600-t); de to parter 
befandt sig på hver sin side af et vandl0b med ryg
gen mod hverandre og var bundet sammen med et 
reb f0rt bag om nakken og under armene; kryben
de på alle fire skulle den anden part hales i vandet 
(Jylland; 6); to sam men bundne kravlede hver sin 
vej, den strerkeste slrebte den anden baglrens, og 
taberen måtte h0re for, at han 0delagde engen 
(VHanherred; 7). At hverve, vende eller sno en 
kat: man slog kolb0tte over en stang (nordvestlige 
S0nderjylland) eller greb fat i to kroge slået i en 
bjrelke (f.eks. den en slagtet gris blev brengt op i), 
hrevede sig i armene, f0rte benene mellem armene 
over bovedet og trak dem tilbage igen (8). Lave en 
kat med to hoveder: to drenge med bagdelene mod 
hinanden lagde benene krydsvis over ryg og mave 
og kravlede derefter i en bestemt retning, den ene 
dreng forlrens og den anden baglrens (8a). 



Havde et lille barn slået sig og gned, tog en voksen 
på det (llmme sted og gjorde et kast med hånden i 
retning af katten, »så kunne den bitte nok fornem
me, at det ikke lrengere gjorde ondt« (Vendsyssel; 
9), sml. s. 29. 
Fangeleg: hund og kat ; kat efter mus: b(llrnene 
dan ner en kreds omkring »musen«; som pr(llver at 
undslippe ved at l(llbe ud og ind i kredsen (10); kat 
og mus: hvert barn skraber sig et hul i jorden, så 
hulleme danner en kreds. En »kat« stiller sig rnidt i 
den, »musene« skal hele tiden bytte hul med en 
hvilken som helst anden deltager; katten fors(llger 
at erobre et hul, og lykkes det skal dets ejer vrere 
kat (11). 
Sanglege: katten og musen; katten og krellingen 
(12). Moderen leger med sit barn: lirum larum, 
katten g(llr reg, blommen sidder i killingens skreg 
(13). 
8(1lrneremse om kattens eller killingens udseende 
(14); b(llmerim: Ved du noget? · vor kat er i en r(lld 
tr(llje, · ved du noget bedre? · vor kat hedder Pe
der, · ved du noget vrerre? · vor kat har siddet på 
en kvrern (VHanherred; 7). 
Katten og krellingen de sloges om vrellingen o.s.v.; 
ride ride ranke op til m(llllerens hus, der var ingen 
hjemme uden lille kattepus o.s. v.; misse kisse grå 
kat (eller: Mogens, Mogens missekat), hvor var du 
forgangen nat? o.s.v.; jeg nådige frue kommer fra 
den nådige frue for at sige Dem, at vores kat har 
fået himmelblå (lljne, ravnsort skreg, gule forpoter, 
h(lljr(llde bagpoter og r(llde teglstensstriber ned ad 
ryggen, kukluk-hale med dusk; dem der siger fejl 
skal have et horn i panden (15). 

LITTERATUR: (1) 365 4, 172; (2) 547 10,222 
sml. 956 ; (3) 390d 127; (4) 178b 2,112; 172 2,142f; 
390i 610,625f; (5) 735 3,1820,65; 614142f; (6) 178b 

2,112 og tb. 256; 259g 160f; (7) 400b 46,85; (8) 662 

2,1928,55; (8a) 390i 610; (9) 400b 84; 178b 2,107; 
172 2,141 jf. 390d 59; (10) 390i 498,518 ; 547 

14,552; (11) 390i 534; (12) 390i 87,292; 54710,199; 
(13) 390i 15; (14) 390j 1,30f; (15) 390i 48f, 87-89, 
462, 489f (m. varianter) ; 366 45 ; 644 12, 
128,178,180; 178b 2,596; 375 27. 

GÅDER 

Foran som en knap, bagtil som en tap, midt i som 
en melsrek (1). Frer(llerne: fortil som et spejl, bagtil 
lang og smal, rnidt om livet som en stoppet melsrek 
(2). Fire ferier og en ferlestok, to sm(llrbrikker og 
en sm(llrkop = kattens f(lldder, bale, (lljne, mund og 
bug; ferie: trrestok med klump i enden til at straffe 
elever med (3). 
Lådden forinden, skaldet foruden, fire (llrer og en 
rumpe ; sort udenpå og lådden indeni, har syv ben 
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og fire 0rer; hvad har fire (llrer og syv ben, er låd
den indvendig og sko Idet udenpå? = kat i en trefo
det sort gryde med to hanke (4). 
Fire firlinger, to glas og en sm(llrkop - hvad er det? 
- Fire tripoliter, to glasmasiter, en madpose og en 
spadserestok; to stjerneblinker, fire fjerlinker, en 
vadmelsstjert, en silkepels (5). 
Jeg kom ned i laden, der sad en gråfittemand, skal 
jeg knuse dig med min tand? (6). Den Wle ru tin
gest sad ved amen og trenkte: gid jeg kunne få de 
lange i mig! = kat strrekker sig efter hrengende 
p0lser (7). 
Kan du stave til en levende musefrelde med tre 
bogstaver? (8). 
Hvad lighed er der mellem en kattekilling og en 
r(lldsprette? = den f(llrste er et misfoster, den anden 
en van(d)skabning (9). 

LITTERATUR: (1) 644 9,1888,140 sml. 390m 64f 
(m. varianter); (2) 25 1849-51, 320; (3) 390m 64; 
(4) 644 9, 96,135; 366 246; (5) 172 2,141; 366 253; 
644 9, 174 sml. 638 61,88 og 390m 64f (m. var.); (6) 
178b 2,110; (7) 178 147; (8) 644 6, 52; 271 

24,1930,138; 172 2,141; (9) 390m 161. 

ANVENDELSE AF KROPSDELE 

»En del [katte] har virkelig smukke skind tjenlige 
til pelsvrerk. Men almuen, der t(llr g0re adskillige 
ellers moralsk uanstrendige ting, t(llr ikke aftage og 
krrenge skindene, det anses for uvrerligt. Skal man 
skikke bud efter natmanden, så vi! han naturligvis 
have noget for umagen og rejsen, venter man til 
han af en hrendelse kommer til byen, så er katten 
måske borte, dens smukke skind druknes altså tilli
ge med den vanartede eller gamle krop« (1793; 1). 
Skindet blev brugt til lådne huer og muffer (2); 
katteskindshuer var populrere i årene efter anden 
verdenskrig, og de h(llje skindpriser medf(llrte, at 
mange katte blev fanget og drrebt (3). - »Man ved, 
hvad nytte katteskindet g(llr ved elektrisermaski
nen« (1798; 4). 
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