
Tarmene anvendes til strenge på musikinstrumen
ter (1800-t; 5), til rokkesnore (1834; 6), flitsbue
strenge og fletvrerk om ridepiske (7). 
Spinderokkens hjul blev på Lres0 smurt med katte
fedt (8). Jyske rakkere solgte kattetalg, der blev 
brugt mod visse sygdomme - man havde altid no
get liggende til eget og andres brug (0Jylland; 9), 
sml. nedenfor. Der blev mäske ogsä lavet lys af 
talgen; gamle folk fortalte, at belysningen varme
get därlig, isrer hos b0nderne, men man kunne se 
et klart lys i rakkerens hus (10). 
Kreltringerne og taterne fik skyld for at fange og 
spise folks katte (11); da en flok landstrygere i 
1700-t logerede på en gård i Vendsyssel , skal de 
have taget en af dens katte og kogt suppe på den; 
mens de spiste sagde en af dem til gärdmanden: 
»Ved du, at denne suppe er lavet på din egen mu
sehader?« (10). 

Lcegedom: 

En flrekket kat uden indvolde bindes omkring ho
vedet for galskab (1400-t; 12). Brrendte kattehår 
blev drukket med mrelk for tandpine (13). Katte
m0g som omslag trrekker pile og torne ud af krop
pen (1533; 14); blod fra en kats 0re dryppes på 
rosen = erysipelas (1640; 15). 
For svimmelhed spises hjernen af en kat (o. 1860; 
16) og kattem0g bruges mod forstoppelse (17); 
varmt kattem0g bindes på penis for blreresten (18). 
Man mante på Als, at b0rns apopleksi og krampe 
kunne overf0res med deres fråde til en kat e.a. dyr 
(19). Forreldrene til en dreng med engelsk syge 
(rakitis) fik af en klog kone det räd at lade drengen 
spise af samme trug som katten - »han kom sig og 
er levende endnu« (NVS jrelland; 20). 
»At blive klarsynet: tag galden af en sort hankat og 
fedtet af en hvid h0ne, tvrer det i nogle dräber 
flagermusblod , gnid dine 0jne dermed« (vestjysk 
cyprianus ; 21). For blindhed pustes brrendt og pul
veriseret kattehoved i !lljnene (22). Hår fra kat 
holdt af en heks indgik i et elskovsmiddel (23); 
kattens blod og mrelk indgik i en salve for natild = 
udslret (24). En rakkerkvinde gik 1830-40 omkring 
i Vendsyssel og solgte kattetalg til folk , hvis b0rn 
led af fnat (10). 
Bullen finger skulle holdes op til 20 minutter i 0ret 
på en kat (25) , »så vilden straks begynde at lreges« 
(26). 
Gigtsmertende lemmer gnides med fedtet af en gås 
fyldt med kattek!lld og stegt (slutningen af 1400-t; 
27). Mange gigtpatienter gik med et katteskind på 
ryggen eller lrenden med hårene vendt mod krop
pen, det skulle lindre smerterne (38) ; på Frer0erne 
skulle skindet vrere af en sort kat, og man havde 
det også blot liggende i sengen; bundet på håndled 
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og ankler skulle det hjrelpe mod epilepsi (29). 
I den veterinrere folkemedicin blev blodet af en 
sort kat blandet med eddike indgivet for bestens 
kuller (1737) , kattem0g for dens ringorm og ind
voldsorm, kattefedt brugt til indgnidning af sene
skedebetrendelse, kattefedt gnedet på manke og 
bale for at få den til at vokse lang (30). Om en hest 
ikke vi! blive fed: brrend en sort kat til pulver og 
giv den det ind med foderet (1640; 31). 
Kattehår indgives ko, som tilbageholder efterbyr
den (32) ; katteblod blev anvendt mod svinesyge og 
-d0d (33). 

LITTERATUR: (1) 718 3, 244; (2) 219 12,1939, 
157 (Fyn o. 1785); (3) 742 23 ; (4) 184 9.2, 465 sml. 
546 3,333; (5) 144 3,1825,7; (6) 455 16; (7) 547 

10,222 ; (8) 245 226; (9) 623 4.5,1925-27, 211 (Gyl
ling); (10) 253b 30f; (11) 390e tb. 5, 105; 182 87; 
(12) 275b 56, 121; (13) 68 95; (14) 554 79b; (15) 
390n 86; (16) 688c 129; (17) 390 6, 366; (18) 390 9, 
383; (19) 714 201 ; (20) 537 113; (21) 259h 2,100 ; 
(22) 146 29; (23) 519 27; (24) 390n 161 ; (25) 390[ 

4,588; 131 1906/23:2173(1909); 667 196; (26) 146 

34; (27) 275b 208, 233 ; (28) 395 1,343; 172 2, 142; 
1311906/23:3324; 457 403; (29) 598 69,107; (30) 69 

34,74,90,123,130; (31) 390e tb. 1,93 ; (32) 390e tb. 
1,93; (33) 69 311. 

0RDSPROG, TALEMÅ DER, MUNDHELD 

Katten tjener sin frue og hunden sin herre ; den 
som ikke f0der hund og kat f!llder vrerre dyr [rotter 
og mus] ; katten vi! nok have fisken, men ikke vrede 
kl0erne ; katteb0rn tager gerne mus ; katten slikker 
b0tten for mrelkens skyld; krellingen sretter sig ved 
ilden, kalder sin s0n greve og konge, men katten 
sretter sig i krogen og räber: raballe, raballe [iand
stryger] ( alle Peder Laale). 
Gammel kat labber også mrelk (Laale; Peder Syv 
tilf0jer: stundom mere end tre krellinger) = om 
gammel mand med ung kone ; det er vanskeligt at 
drive kat fra s0d mrelk (Syv), sjreldent finder man 
tro kat over s0dmrelk (o. 1600; 1); katten er f!llrst 
t0rstig , när den ser fl0den (MFyn ; 2) ; det er for 
sent at jage katten vrek, når den har drukket fl0den 
(Harbo0re, Thy; 3). 
Den som pl!lljer med katte skal harve med mus 
(Syv) = spildt arbejde; havde katten vinger måtte 
alle spurve d0; när katten og musen g0r frelles sag 
har bonden tabt; ingen vil hrenge bjrelder på kat
ten; hvor h!lljt katten end falder, den kommer al tid 
[ ned] på f0dderne ; f0r en kat til det yderste hav, 
den räber dog mjav! mjav! = naturen går over 
optugtelsen, sagdes ofte om rige og fornemme dos
mere, der vendte lige dumme hjem fra udenlands
rejser (alle Peder Syv). 



Man k0ber ikke katten i srekken (Syv), k0be kat
ten i srekken = blive snydt ( 4), få katten i srekken, 
men glemme at binde for den ( o. 1700ff; 5); sml. 
nedenfor. 
Når katten er borte spiller (danser] musene på 
brenken (Syv), når katten er ude spiller musene på 
borde og brenke (6); frit Ieger mus, når kat ej er i 
hus; musene råder selv når katten er borte; når 
katten ikke er hjemme sidder musen for borden
den (alle Syv); når manden ikke er hjemme sidder 
katten for bordenden (7). 
Med stor tak f0des ingen kat , deraf d0de vor kat 
(Syv), af snak og mange tak d0de smedens kat (8); 
min kone råber også: tak! · Dog smedens katte 
d0de · af denne kost og finge snak · til deres sulten 
f0de. Talemåden forklares således: en godhjertet 
smed krrevede aldrig betaling, men alle takkede 
ham, omsider bad han dem takke hans kat, der 
blev holdt indelukket og ikke fik f0de; da katten 
var d0d af sult sagde smeden, at de nu måtte beta
le, ellers gik det ham som katten (9). 
Den som gemmer til naten gemmer til katten 
(Syv); den der pudser [pynter] sig til natten pudser 
sig til katten (10). 
Den som har hvide katte må ikke byde skinderen 
[garveren] til grest (Syv) = man må vogte sine k0n
ne d0tres dyd. Sult lrerer katten at muse [fange 
mus], den kat fanger godt mus som har mange un
ger; hvad der kommer af katte muser gerne; mja
vende kat tager ikke mange mus; de katte som 
mjaver meget, muser så lidt; den som jager med 
katte fanger mus; når katten er mret leger den med 
musen ; kattens leg er musens d0d (alle Syv); lege 
med noget som katten med musen (11); katten le
ger så lrenge med musen til den slipper (eller: re
der) den (12); gammel kat leger også med bolden 
(o. 1700; 13). 
Katten knurrer ikke for den får mus (Syv), kat 
kommer ikke for den får mus (NVSjrelland; 14); 
katten knurrer ikke for den får mus, og pigen (el
ler: konen) ikke f0r hun får hus (15). 
Kat med handsker på fanger ingen mus = man skal 
gå frisk til et arbejde (16); en forsagt kat g0r en 
dristig rotte (17); katten fanger tit mus, men aldrig 
har mus fanget en kat (18). Lige så lidt som kvin
der kan lade kaffen stå kan katten lade musen gå 
(19). Den fugl, der synger så glad om morgenen, 
vil katten gerne tage inden aften (20). 
Synden har ligesom en smuk kat en slet pote ... det 
varer kun til den vågner, da kommer de skarpe 
kl(l)er frem, [ da] slår den dem i (1564; 21); var dig 
for katte, som slikker for og kradser bagtil ; katten 
har et smukt skind, men skarpe kl0er; ingen kat er 
så venlig at den ikke har skarpe kl0er (Syv). Kat
ten er gerne hos den der stryger den, og: den kat 

som tier tager snarest k0det af poten (1796; 22). 
Katten ved nok hvis skind den skal rive i (Vendsys
sel; 23). Katten spiller hjerter ud [spinder], men 
den kan også spille kl0r ud (18). 
Jo mere man stryger katten, jo mere rejser den 
halen (Syv), jo mere man stryger en kat på ryggen, 
desto h0jere sretter den halen (Bornholm; 24); 
klem på [kild] katten mens halen står (1700-t; 25). 
Man trreder katten så lrenge på halen at den vender 
kl0erne til (Syv); man kan trrede katten så lrenge 
på rumpen at den bider igen (MSjrelland; 26); kat
ten knurrer ikke f0r den bliver trådt på halen (Frer-
0erne; 27). 
Katten er ikke sig selv og har dog en lang hale 
(1848; 28); når katten logrer med halen har den 
rrenker bag 0ret (29). 
Gamle folk har godt gods, og skiden kvinde har 
fede katte (Sundeved; 30). To koner i et hus er 
som to katte om en mus (31). Katten, konen og 
ildklemmen skal altid blive hjemme ved huset, og: 
hvor katten og konen går meget i byen, der er 
ingen af del ene gode (S0nderjylland; 32). 
En rusten kakkelovn , en forsulten kat og en for
hadt kone er tre grimme boskaber i et hus (33); tre 
ting ser grimt ud i et hus: en forknyt kone, en 
beskidt kakkelovn og en forsulten kat (34); man 
kan kende et s(l)lle hus på tre ting: en forsulten kat, 
en rusten kakkelovn og en forknyt kone (VJylland; 
35); når konen er forhadt, katten forsulten og kak
kelovnen rusten - der er ikke godt at vrere (0Jyl
land ; 36). 
Killingen kan sagtens vrere glad (eller: det er ingen 
sag at vrere killing) så lrenge katten (eller: mode
ren) vi] slikke den (37); det er ingen sag for killin
gen at vrere glat så lrenge katten slikker den (Vend
syssel; 38). 
Der er andre midler til at kvrele en kat end at fylde 
dens hals med sm(l)r (39). Der falder ikke så store 
stykker af til katten ( 40) ; der vanker ikke steg til 
perris [katten] uden at den falder tre gange i asken 
(0Jylland; 36). 
Om den bagkloge, enfoldige: det er godt (Iet] at 
spå kattens d(l)d når tarmene hrenger den om halsen 
(1857ff; 38); du er klog på kattens d0d når tarmene 
hrenger om dens hals, - den render med tarmene 
om halsen, - når hjernen hrenger på kl0erne, - nu 
hunden rendte med hovedet (41). Den kat er snart 
slået ihjel som l(l)ber med tarmene om halsen (Fre
dericia; 42). 
Når kattene rives så bliver der unger af det (Syv), -
så l0ber de i rad (Fyn 1820; 43), - så g0r de killin
ger (1861ff; 44). Jo mere (eller: vrerre) katteoe 
rives , jo flere uoger bliver der = om et par, der 
altid skeendes eller slås, og alligevel får b(l)rn (Born
holm ; 45). 
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I m0rke er aUe katte grå (o. 1700ff; 46). Det nytter 
ikke at kaste sten efter katten når man er bidt af 
hunden (47). Musen ved meget, men katten ved 
mere (48). Gale katte får revet skind (49). Man 
kan ikke tage andet (eller: man kan ikke forlange 
mere) af en kat end brelgen [skindet] (50). 
Mus må have madro (Laale), senere tilfäjelse: 
man kun så lrenge katten vil ; om en biskop Mus i 
Roskilde og abbed Mus i Emborg kloster blev for
talt, at da kongen viJle ind til ham råbte han: »Mus 
må have madro!« Og kongen replicerede: »Kun så 
lrenge katten vil« (51). 

De lever sammen som hund og kat (o. 1560ff; 52). 
Du skal ikke få den kat i min srek (eller: pose) = 
ikke narre mig (o. 1560ff; 53); nu har vi katten i 
srekken = en ende på sagen (Ange!; 54). 
Gå uden om noget som katten om den varme gr0d 
(o. 1700ff; 55) , - som katten l0ber om det varme 
flresk (Syv). Katten er aldrig så sulten, at den reder 
varm kål (1786; 56). 
En kat har lov til at se på en konge = ti1 den som 
sp0rger, hvorfor man ser på ham (57); der er for
skel på en kat og en konge (NFyn ; 58). 
Kvinder og katte er sejlivede (ligoelsen er dårlig, 
dog kan begge tåle meget ondt) (Syv); katten har 
ni liv - talemåden kendt i engelsk fra 1546 (59). 
De (eller: det) hrenger sammen som katteskarn 
(Slesvig; 60), det skinner (eUer: glinser) som katte
skidt i måneskin (61), - som katteskidt på en vreg 
(62). 
Nu skal vi se leg af (eller: l0jer med) en lam kat = 
ironisk: nu sker der noget vigtigt (63). De blev 
splittet ad (eller : l0b bort) som Sankt Mortens kat
te (1579ff; 64). Er vi kommet over katten , kommer 
vi vel over halen (65). Her hjrelper ingen stritten, 
katten skal ha' sin mrelk = lad os au komme i gang 
(VJylland; 66). Det er ikke lrenge siden katten 
sv0mmede, halen er endnu våd = om den der for
nylig kom til rere ( 67). Prrestens kat rr.ejer [ er i 
brunst) = den fromme kan også syode (Vendsys
sel; 68). 
Der skal ingen sige kis eUer pus til hans kat = 
ingen skal skade ham ; han skal ho Ide mig en kat i 
solen = ikke g0re det ustraffet (1820; 69). 
Ond er kattens grund, og det går gennem hete 
slregten (Frer0eme; 27); han er i slregt med katten, 
han kan ikke rede varm f0de (Vendsyssel ; 68). Du 
skal mjave med de andre katte, så får du mrelk 
(70). Du har nok vreret med, hvor de kristner katte 
med vognkreppe (71). 
Så klog (eUer: ulykkelig) som kong Salomons kat 
(1723ff; 72), naturen går over optugtelsen Ligesom 
for kong Salomons kat (73): katten var dresseret til 
at holde et trendt lys mellem forpoterne når kongen 
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holdt taffel; man slap en mus l0s foran katten, den 
fo 'r efter musen og glemte lyset (74); have så travlt 
som Salomons kat, den rendte (eller : kr0b) og 
sked (75). 

Se ud som en kat i blrest (eller: tordenvejr) (76), du 
ser ud som en kat, der går mod vinden (77); han 
glor (eller: l0ber) som en gal (eller: lam, forvildet) 
kat i tordenvejr (78), farer afsted som en skoldet 
kat (79); han sprang så let som en kat ; han er efter 
det som en kat efter mus (80). 
Han knejser (eUer: kror sig, l0ber) som en kat med 
et åleskind (1688ff; 81), smiter som en kat når den 
leger med et sildehoved (o. 1850; 82). Skyde ryg 
som en kat (83), han skyder ryg som katten i en 
gryde med skorpe (Vendsyssel; 84). Han står (el
ler: går) så krum [stolt] som en kat med en siklud 
(85), sidder så nom [modfalden) som en kat med 
en siklud (Thy; 86; ligge som en sveden kat = når 
man sjrelden er hjemme, men »bor« hos andre 
(Frer0erne; 86a). Han ser ud som en kat i en srek 
blår (87), Iigner en hrengt kat (88), griner vrerre 
end en hrengt kat (89), ser ud som en overk0rt kat 
(90), som katten der har tabt slaget [med en rivali
serende hankat] (VFyn; 91). 
Han smider (eller: smrekker) med lreggene ligesom 
en husmandskat (NFyn; 92), - en husmandskat i 
slagtetiden (Fleml0se; 93). Han er så lang og smal 
som kattens albue (Lolland-Falster; 94), - som 
hyrdens kat (95). Han er så tro som katten ved et 
fad s0dmrelk (96), står som en dr1"v [brunstig kat = 
den lyttende, nrergående (VJyUand; 97) ; han er så 
hård (eller: vigtig) at en kat ikke kan gnave i ham 
(Vendsyssel; 98). 
Til den overraskede eller en i dårligt hum0r: du 
har nok trådt på en kat (99), du ser ud (eller: sid
der) som havde katten taget din p0lse (100), - dit 
flresk (101). Knurre som en kat over en sur ost 
(1688ff; 102), - som en kat i en kold ovn (103). 
Vrere så ked af (eller: led ved) noget som en kat af 
sennep (1700-t ff; 104) ; det er at byde (eller: give) 
en kat sennep = ubehagelig gave (105) - ironisk: 
han holder af det som en kat af sennep (1688; 106). 
Så slikken, krelen, snedig, slesk, vild som en kat 
(alm.). Han sveder som en kat = slet ikke (VJyl
laod; 80); du er ikke så /ene (smidig) som en kat, 
den kan slikke sig selv i r0ven (107); du er nok dig 
selv Ligesom vor kat ( 108); han er da et menneske 
lige så vet som katten (109); det skal aldrig e n kat 
g0 ad dig (110); ondt i r.e mav det er kattens plav 

(SJ ylland; 80); vrere i en slem kattepine (97); der 
var ikke en kat [tilstede) = »ikke en sjrel« (1800-t ff 
(111); ikke en kat opdager det ; lad mig se du får 
katten på knreet = gjort alt prent (112). 
Du går i barndom (eller: i tanker) ligesom smedens 



(eller: Per Degns, Per Madsens, frergemandens) 
kat, den tog killinger i stedet for mus (113); du har 
nykker ligesom smedens kat (114), du er nok en!ll
jet (eller: lige så klog) som prrestens kat (115), han 
er krresen ligesom smedens (eller: Per Madsens) 
kat, den ville ikke have rebleskiver (eller: ikke rede 
h!II) (116); han tog to på en gang ligesom m!llllerens 
kat (Vendsysel; 117). 
Han taler så galt, at katte kan grine ad barn, jf. 
kattagaled = noget helt dumt, forkert (Bornholm ; 
118). Han gloede som en kat af en srek (Lres!II; 
119), de forelskede glor på hinanden som fastende 
katte (120). Om en det gik !llkonomisk tilbage for: 
han pisser bagud ligesom hankatten (Lynge MSjrel
land ; 121). 
Han er ikke af den slags, som siger »lille mis« når 
han taler om en kat = giver ren besked (122); han 
er ikke så god, at katten ta'r ham = om slet person 
(VJylland; 80); hvis han havde flere katte, så hav
de han mindre mus (VJylland; 80). Med l!llgn og 
sandhed fik katten fjorten killinger (VSlesvig; 80). 
Min mormors kat er f!lldt på din farmors loft = om 
påstået familieskab (Langeland; 123). Det er ikke 
sådan at rives med katten (Fleml!llse; 93) ; komme i 
katterift med = op at trrettes; vrere i kattedrift = 
have rifter i ansigtet; der er katterift om den pige 
= hun har mange tilbedere (VJylland, Vendsyssel ; 
80). Jeg fik en kattehale = ingenting, blev snydt 
(Mors; 124) ; han t~kkes (forestiller sig] at hele ver
den hrenger i en kattehale (125), verden hrenger 
ikke i en kattehale (126). 
Om skinger, disharmonisk lyd: det lyder som når 
man trrekker en kat i halen (1700t ff; 127), han 
synger som når man trrekker en kat (eller: gris) i 
halen (128); om dårlig musiker: det lyder som når 
man trrekker en kat i halen baglrens ned ad en stige 
(129); spillemanden gned på sine kattetarme 
(Vendsyssel; 130). 
Klare, ordne noget som en mis ; det gik som en mis 
(alm.). Den skikkelige: han (hun) fornrermer ikke 
en kat , g!llr ikke en kat fortrred (1839ff; 131), kan 
ikke jage en kat fra sin egen gr!lld (Angel o. 1860; 
132). 

Jeg skal straks give dig, hvad katten ikke kan tage 
fra dig = prygl (o. 1560; 133), loppe ens kat = give 
en dragt prygl (134). Bare ikke katten ta'r dig in
den aften ! = tilden, der synger på fastende hjerte 
(VSjrelland o. 1850; 135). Når der er to eller tre lys 
på et bord: vor kat har gjort barsel; i aften holder 
katten nok barselgilde (Jylland; 136). 
Lirumlarum , katten g!llr reg - også med tilf!lljelsen: 
blommen sidder i spillemands (eller: skolemeste
ren, killingernes) skreg (1700-t; 137) = noget intet
sigende, trivielt , forvr(llvlet. 

»Kender du kinaklokken?« - pupillerne i kattens 
skreve !lljne skifter st(llrrelse efter belysningen og 
viser tiden i d!llgnet (Bornholm; 137a). 

Å, vil du ikke ha' et kattereg! eller: det må katten 
vide = meget afvisende svar (Jylland; 138). Det 
har katten taget (eller: gjort) = noget forsvandt, 
gik itu (f.eks. i k!llkkenet) , kan ikke opklares 
(1800-t ff; 139); kyste (kaste) sorgerne på katten = 
moderen lod som om hun tog nogle håndfuJde fra 
stedet hvor det gjorde ondt på et barn, og kastede 
det vrek (140), sml. s. 25. 
Kraftudtryk, eder: det var kattens! av (eller: fy) 
for katten! katten sparke (eller: rive, knurre) mig! 
katten kl!II dig! (141), pinekat! , skam få katten! 
(142), kattemisseme! (Vendsyssel; 143). 

Man må hjrelpe sig med, hvad man har (eller: her 
skal vrere rent) sagde krellingen, hun t(llrrede bor
det med sinkat (144). H!llg over h!llg (eller: det er 
herre over herre) sagde krellingen, hun piskede sin 
kat (145). Lidt men godt, sagde krellingen , hun 
pattede sin kat (146). Nej, det er dog en klog kat 
jeg har, sagde konen, den havde redt tallerkenen 
og ladet kyllingen ligge (tintallerkenen var smeltet 
på gl!llderne og kyllingen lå i asken) (147). Der har 
vi det , sagde store Maren, da sked katten (148). 
Det var en tur at ta', sagde skrredderen, han skulle 
jage katten over gr!lldfadet (0Jylland; 149). Lidt 
men godt, sagde husmanden, han malkede sin kat 
(150). Har du redt silden skal du rede sennepen 
med, sagde årengen til sin kat (151). Du bliver 
n(lldt til at tåle det, lille mis, sagde drengen, han 
puttede katten i kakkelovnen (Vendsyssel; 152). 
Nu sidder vi alle godt, sagde katten, den sad på 
flresket (1682ff; 153); man lever i håbet, sagde kat
ten ved madskabet (154). Der er noget at labbe af, 
sagde katten, den drak af br(llnden (Thy ; 155). 
Kl!llr, sagde katten, den rev i isen = i kortspil når 
kl!llr uventet spiJles ud (Lolland; 156). 
Vent til min kat har fået f!III, så skal du få det at 
ride på = når man nregter at love noget (157). Kan 
min mor (råde] over mig, så kan jeg over katten, 
og så skal den få en ulykke (S!llnderjylland; 158). 
Hun har ikke vreret bange for katten, eller: hun 
har ikke vreret bange for hverken katten eller den 
lille hund = om letsindig pige (Gilleleje; 159). 
Gå ned af kommoden, kat, den er nylig tjreret! 
(160). Hvad skal jeg g!llre? - tag katten med halen 
og k!'lre (S!llnderjylland; 161). 

Kat = strafferedskab (også om selve afstraffelsen) , 
tamp af tovvrerk med flere ender, på hvilke var 
slået knuder, og de nedre ender flettet til et skaft; 
den bruges isrer til s!lls, »den nihalede kat« (162). 
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Kat = en slags kanon (morter) til stenkugler ; i 
frestningsanlreg var en katet stillads eller en forh0j
ning på bastionen til belejringsskyts »for at se og 
forurolige fjenden« (163), sml. s. 8. 
Kat = tvrertrre på en slrede til at holde mederne 
sam men ( o. 1700; 164); svrer skibstalje (165); tril
leb0r til t0rv (166); kvindens ydre k0nsdele, pubes 
(167). 
Kat, pengekat = lang pengepose af )reder (opr. 
katteskind), der blev sprendt som et brelte omkring 
livet eller båret over skulderen (o. 1700ff; 168); 
vende en kat = slå kolb0tte over en stang (169). 
Kattene var 0genavnet til beboerne i Ålsgårde, der 
fik skyld for at komme i klammeri og slås (170). 
Hankat= erotisk aktiv mand (171); hankattestorm 
= rend af mrend i et hjem med unge piger - også 
brugt om en simpel legestue; der blev spillet til 
hankattestorm når dansen ikke gik s0mmeligt til 
(Vendsyssel o. 1890; 172) jf. gå på kattesjov = 
efter piger (173); gr0n kat = pebermyntelik0r 
(Lolland ; 174). Når der skulle bages og ovnen g0-
res r0dgl0dende sagde man: lad os få den sorte kat 
ud af ovnen (vestl . S0nderjylland; 175). 
Drillekat = drillepind; flyvekat = person hurtig til 
sit arbejde, evt. med et opfarende vresen (Vendsys
sel; 176) ; klavrekat = dreng dygtig til at klatre 
(S0nderjylland, VSlesvig ; 177) , på NFyn en kliv
kat (178); klesekat = skreldsord til arrigt barn, som 
klesede (kradsede); krerekat = et barn, som er 
slem til at ka!re sig (klage over andre (VJylland) 
(179). 
Majkat råbte man drillende til den, der lod signar
re den 1. eller 3. maj (180), egentlig en sygelig kat 
fodt i maj, se s. 10; morgenkatten var i VJylland 
den, som pinsemorgen klrst fik k0erne ud (181). 
Skreldsord: katterad (1800-t; 182) , katter0gter 
(183), pisselåddenkat, kattepande og kr0jkat (kr0j 
= indbildsk) (Vendsyssel; 184). 
Smadderkat = lille tranlampe (185); snurrekat, 
kattesnor = leget0j af en knap på sammenviklet 
snor - idet snoren skiftevis strammes og slrekkes 
h0res en brummende lys (186). 

Katrygget sagdes om et skib med buet drek (1700-t ; 
182) ; kattesnu = behrendig og snu person ; katte
venlig = forstilt venlighed (1800-t ff ; 187). Den 
fingernemme er kattenrevet, en vigtigt knejsende 
kathalset (NSlesvig, SJylland; 188) ; kat0jet = med 
grågr0nne 0jne (1738; 189); katteslikket = en glat 
frisure (177lff; 190). 
Kattepine (også katteklemme) = slem forlegen
hed, knibe (1800-t ff; 191); kattespads = l0jer, 
bortforklaring (1800-t; 182) ; kattepladder = tåbe
lig snak (192); kattejag = stort hastvrerk, overdre
ven travlhed (193) ; kattegang, kattespring = i 
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gymnastik gang på alle fire på ligevregtsbom eller 
vendt brenk, bagspring over sammenstillet buk, 
plint på langs og hest på langs (194); kattemusik, 
kattekoncert, kattejammer = egl. musik spillet af 
dresserede katte eller kattens mjaven i brunstti
den, nu sp0gende eller ironisk om ildelydende mu
sik, 0red0vende st0j, skin gren de sang etc.; violin
spil: file på kattetarme (strengene ), »kattens sidste 
skrig«, musikeren sejpiner kattetarmene (195). 
Have katte0jne = kunne se i m0rke (1682ff; 196), 
en slesk kanal je med katte0 jne (Vendsyssel; 197). 
Katte0je = r0dt refleksglas på cykels bagskrerm 
(1912ff, påbudt ved lov 1923; 198); katte0rer af 
aluminium på cykellygte så den ikke blrender eller 
for at give sidelys (1930'rne; 199); kattehale = 
hvid bagskrerm, udtrykket ikke brugt efter 1945 
(200). Kattehoved = krampe på lår (194); katte
pande = trekantet overt0rvspade med afrundede 
hj0rner (Vendsyssel; 210); kattestjert = kort mari
timt tovvrerk (1800-t; 182); kattehale(r) = stribede 
skyer (Thy o. 1800; 182) samt opstående nagle i 
vognstang (188); kattepoter = runde pletter i krus
ninger på havoverfladen (202); katis = hvor van
det er forsvundet under isen (Sundeved; 188) ; kat
teklo = h0jhrelede sko (o. 1700; 203); kattekl0er 
= lange negle (1820ff; 182) ; kattetunge = tunge
formet murske til hj0rner og ildfast arbejde (194), 
chokoladekonfekt; kattebyld = byld på fingrene 
(182); kattespor = svrert t0mmer mellem skibets 
sider for at styrke drekkene og siderne (1800-t; 
182) ; kattebrrek = sjusket eller mislykket arbejde; 
leverpostej (204). 
Kattesten = hvid glinsende rullesten (kvarts), af 
pottemagere brugt til at polere potter med (o. 
1870; 205), også kaldt kattebyldsten fordi man 
mente b0rn fik små fingerbylder af at lege med den 
(182), sml. s. 19; kattepisk = lille dårlig pisk ; 
kattestål = jernholdig al , myremalm (188); katte
dagene var de forste 3-9 dage efter de varme hun
dedage og havde ord for at give uroligt vejr (206). 
Mis = et kortspil , hvori en »mis« (tre kort) blev 
lagt til side som en slags talon (207); mis, rnissekat , 
bomh. kisan = kvindens ydre k0nsdele, pubes; 
missekat = småpige eller ung krelen kvinde (208), 
pigerne på Alr0 blev kaldt rnisser (209); civilklredt 
politibetjent (210). Killing = krelenavn til ung pige 
(211). 
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