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PROSA OG POESI

»Sk0nt katten ligesom hunden lever som husdyr,
er der alligevel en himmelvid forskel i den måde ,
hvorpå de stiller sig til deres herre - eller rettere:
katten erkender ingen herre. Den kan i h0j grad
befinde sig hjemme i huset og leve inden d0re ; den
kan blive ka:len, sa:tte sig på ens skulder, springe
op på e ns sk0d og med sin snude give en et eftertrykkeligt puf på armen, når man ikke giver sig
tilstra:kkeligt af med den, og derpå »snurre« med
velbehag, som ikke er til at tage fejl af. Men til
hengivenhed kender den ikke; den er blottet for
la:revillighed og vit kun hvad den vil. Ethvert fors0g på tvang bringer den kun til at vende det lådne
ud i endnu h0jere grad end den g0r det til daglig
brug.
Mens killingen er ubeskrivelig yndefuld i alle sine
beva:gelser, er den voksne kat både ved sit udseende og sine manerer en f0dt komiker, sammensat af
luner og griller. Det er vanskeligt at sige, hvori det
ligger, men der er noget ved en gammel kats uglelignende hoved og isa:r ved dens »kindbakker«,
som uimodståeligt griber en. - En gammel kat har
et betydeligt element af det , man hos mennesker
kalder sa:rbed. Man betragte for eksempel alle de
anstalter der er, inden den kan bekvemme sig til at
drikke af en tallerken. Eller man ser den vandre på
stejle tagrygge, beta:nksomt og fo rdybet i sine forretninger, mens den åndsfrava:rende skuer ned i
gärde og gader på menneskenes intetsigende travlhed« (1877; 1).
Jeg foretra:kker langt katten , der er forblevet uspoleret og sig selv, for den degenererede hund,
som har svigtet sin natur og sil va:sens inderste ...
Katten er fribåren og uafha:ngig, den kommer og
går som den vit, der skal ikke serveres for den , den
s0rger for sig selv og sparer med sin jagt landet for
lige så mange millioner som hunden koster os. Katten er stolt og nobel , aldrig til fals som hunden ,
den er hvaskloet selv over for sin herre , når den
f0ler sig forurettet, ikke krybende og slavisk som
hunden , selv om den nok holder af venlige ord og
af bl0de ha:nder. - Du er et af nattens dyr, og dog
elsker du solen. Du er på en gang grusom og ka:len, du er bomsta:rk, men ba:rer styrken med lyd10s, snigende ynde. Dit skind gnistrer undertiden ,
når jeg stryger det, og dine 0jne funkler med fosforska:r i m0rke Knud Poulsen (2). Det lille rovdyr
i stuen har en sa:lsom evne til at va:re uhyggelig ,
hvilken egenskab kun overgås af dens talent for at
skabe hygge. Den tryller på godt og ondt Christian
Elling (3).
En kat kan som intet andet dyr g0re en stue beboet. Dette rovdyr en miniature er samtidig det mest
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civiliserede af alle vore husdyr - en virkelig aristokrat. Derfor kan man ikke få den til at lystre på
samme måde som en hund. En kat kan man kun
komme i kontakt med som det ene civiliserede va:sen med det andet. En kat, der befinder sig godt,
udstråler et velva:re, som virker smittende. Intet
dyr kan som katten synke hen i velva:re - et Nirvana af svimlende salighed. Den kan ligge i sin yndlingsstol tilsyneladende i den dybeste s0vn. Men
den er klar over alt, hvad der foregår omkring den.
Og pludselig smiter den og stra:kker begge forpoterne og kl0erne ud som for at give sit velva:re et
synligt udtryk . Hvor må det, f0ler man, va:re dejligt at va:re en kat! J~rgen Budtz-J,rgensen (3a).
For resten skulle man tro, at den blottede stilling
under s0vnen måtte va:re uta:nkelig for at så vagtsomt va:sen. Men nu er den hjemme, intetanende
og privat med noget , der ligner et smil under knurhårene. Hyggen stråler fra den, påvirker omgivelserne, en lykkelig smitte. Selv den person, som
havde ta:nkt sig at la:se avis i ro og mag netop på
kattens sted, s0ger sig h0flig et andet sted, h0flig
og stilfa:rdig med en na:nsomhed , en gåen-af-vejen-for, som hvis den altid rådede ville g0re verden
paradisisk. Således forstår en kat uden midler og
derfor sja:lden blandt alle skabningerne al fremkaJde en god stemning. Den kan trygt sove de retfa:rdiges s0vn. Den er og bliver forka:let og forstår at
lade sig forka:le. Den er, selvf0lgeligt og uforandret, den den er - uden t0ven og uden b0nlighed
Ole Vinding (4).
Katten er et vidunderligt dyr! Den har mange af
adelens egenskaber, både af de fornemme og af de
latterlige. Desuden er den smuk og renlig og f0rer
sin private tilva:relse ua:ndret igennem selv om det
er en nok så brarnfri familie den holder til hos og
som har a:ren af at br0dfode den. Men fornemheden går over gevind, som fornemhed jo har for
vane. Har De nogen sinde villet va:re velvillig og
lukke en kat ind ad en d0r?
Man åbner ud til kulden, men i samme 0jeblik
synes hendes nåde at have mistet interessen for al
ville ind. Hun retirerer et par skridt og fa:ster sin
opma:rksomhed på et eller andel ude til siden.
»Kom så, mis!« siger man smigrende ... »kiskiskis«. Hun kniber de to gule lygter i og sa:tter sig til
at slikke poter. »Kom nu, for pokker!« ta:nker
man og truer med at lukke d0ren, men svinger igen
fl0jd0ren op, tra:der til side for at vise, at man bar
levemåde .. . Så ta ber man endelig tålmodigheden
og lukker i, men i samme nu , så - pist! ind med
katten , som et projektil. Hvem af os var det så, der
fik sin vilje? Mogen Lorentzen (5).
Katten strakte sig og spa:rrede sin r0de rovdyrmund med de spidse trender op i e n gaben ... så op

med sit uudgrundelige ravfarvede blik, man kunne
godt få en fornemmelse af, at den målte en med et
udtryk af foragt og misbiUigelse, men det var selvffl)lgelig en indbilding Poul 0rum (6).
»Skyggen« kaldte vi ham, og som en skygge gled
han lydlfl)st - med mave og bfl)jede knre helt nede
ved jorden, men med fl)jnene og fl)respids- og halespidsantennerne i hfl)jeste alarmberedskab - over
gulvet hen mod kfl)kkenet. Når Ludvig så, at jeg så
at Skyggen var der, skulle han bevise overfor mig,
hvem der var kat nr. 1 i huset, og lavede et krempenummer for at få jaget den anden ud. - En halv
time senere, når Ludvig ikke lagde mrerke til mig,
lå de fredeligt på hver sin stol og drfl)ftede verdenssituationen. Skyggen blev en daglig grest gennem
flere år. Jeg fik aldrig r0rt ved ham, skfl)nt jeg kom
til at holde forfrerdelig meget af det vilde kloge dyr
med de store vagtsomme fl)jne Birgit Forchhammer

(6a).
Vi havde en stor sort hankat med gulgrfl)nne fl)jne.
Den havde det ved sig, at den vel tog imod alle de
gode ting en gård kan give, deri medregnet hvad
den stjal, men den nregtede selv at give noget til
gengreld. Den var ikke venlig, kun ond og mistroisk. At komme til at klappe den var utrenkeligt,
den hvresede og osede grfl)nlig brand ud af fl)jnene
bare man snakkede til den. Den syntes lrengere
end gårdens andre katte, det kom af dens snigende
og samtidig hurtige gang. Den kom og fik mrelk
som de andre katte , men når jeg stillede mig hen
og så på den , så den igen på mig og måtte tvinge sig
til at drikke.
De andre katte stjal ikke meget. De gik ganske
naturligt ind ad en åben dfl)r for at se, om der var
noget, men de var altid meget beskedne med hvad
de tog. Når den sorte kat spejdede foran en åben
dfl)r viste dens blik og dens bevregelser, at den var
tyv af natur. I gårdens daglige hygge sad dens grfl)nne fl)jne som et ondt mrerke ... Den var ikke som
den store hvide kat Trekkemanden , der havde sit
navn af, at den undertiden gik oppe på taget for at
fange spurve. Om sommermorgener kunne man
mfl)de den på vej hjem fra natlig fangst. Når man
da spurgte den: har du fanget noget , Trekkemand?
svarede den altid: jauu, venligt og imfl)dekommende Knud Hjort(/) (7).
Missen er musegrå og tigret med sorte strfl)mper i
hvide sko. Det runde, lille hoved sidder på en tret
og trekkelig hals ; benene er korte, halen trind og
smidig og ryggen fuld af ynde i sin bfl)jning. Midt på
undersiden er missen kun bug og vom. Som en
fyldt srek poser maveskindet ned lige fra brystet til
lysken - katten har fået killinger i sine dage , den
sag kan ikke skjules. - Gamle gråmis har det sfl)deste katteansigt. Hagen og underlreben er holdt i

hvidt ligesom overlreben med de glinsende, hornstive knurhår. Men over den svagt mahognirfl)de
snude har hun ligesom maske på! Den er matsort
og lregger et slfl)ret, fordregtigt skrer over de honninggule, underfundige fl)jne Svend Fleuron (8).
En kat sjokker gravitetisk over engens duggrå grres
... og stirrer stift mod månen , der hrenger i en
grangren, selv med to små uudgrundelige måner i
sit trekantede fjres. Niels E. Ni.elsen (9). En af gårdens katte gik smidigt og lydlfl)st ud gennem ladeporten , ud i solen på gårdspladsens sten. Og jeg
lagde mig tilbage og ta:nkte på, at den gik som
hun: fjedrende og fuld af tfl)jleslfl)s styrke Michael
Tejn (10). Han ffl)lger et hjulspor og trykker sig
engang imellem i det, hvor det er dybest. Poterne
med de indtrukne klfl)er griber lydlfl)st i jorden, og
halen, der er en kende lfl)ftet, står i en bue efter
ham. Han mere glider end går Svend Fleuron (11).
Katten der sad på dfl)rtrerskelen var blågrå ... trind
og doven, med en blank tyk flfl)jelspote, det eneste
luksusva:sen i det fattige hus. Den sad hfl)jt rejst på
forpoterne med halen svfl)bt om dem som et slreb
og missede med sine lyse ravfl)jne (a); en blågrå kat
går langsomt og forsigtigt hen over plrenen og ryster poterne for hvert skridt, åbenbart kra:nket fordi dette underlige , der ikke ligner vand, alligevel er
vådt; så sidder den rejst på strakte forben med
halen slynget frem om dem som et flfl)jelsslreb. Den
ligner en foroem og lidt sippet dame (b), den kulsorte kat, der med halen foroemt svfl)bt om poterne
som et flfl)jelsslreb sad behersket afventende (c) Ellen Raae (12). Hun var sort, men med et hvidt
pynteforklrede Hans Hartvig Seedorff (13).
Katten, den lille tiger, lister grumt i mosen og ryster poten, hvor grresset er vådt, den har de fineste,
krresneste lader som en frfl)ken og et forfrerdeligt
hjerte Johannes V. Jensen (14); vor Wle husjomfru
med de flfl)jels poter, der går og tripper rundt i stue
og stegers, i kammer og krelder, en slesk tfl)s, der
kreler for alle i huset og får til gengreld lov til at
slikke det fedeste og bedste af alle pander og potter 0. L. Gr(/)nborg (15).
Den om dagen forkrelede mis [står] på vagt sent om
natten foran udgangsdfl)ren i håb om ved ffl)rst givne lejlighed at kunne smutte ind i varmen. Det
hrender den får held til sit forehavende, men altid
med samme slutresultat: venligt men bestemt srettes den ud igen. Den er hfl)jlig fornrermet, et vresen
af resignation behersker den, foma:rmet resignation, som når den srettes ned udenfor dfl)ren markeret af et par arrige slag med halen , derefter udretning af samme til den ligner et udråbstegn - det
hånligste af alle tegn, men jo retfrerdigt som kommentar til så megen uretfrerdighed Ole Vinding (4).
Katten slikkede rigtignok solskin, slikkede den af
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sin egen pote H. C. Andersen, En historie (1851).
Den lå under spindelvrevene og de st0vede tagr0r,
lyttende til stilheden og stilhedens lyde, lå som en
sfinx, der lod sig favne af gåden. Når vi kaldte på
den kunne vi h0jst opnå, at den med et plaget
udtryk vendte hovedet og tilkastede oset irettesrettende blik Knud S~nderby (16). Katten, som sad
på trappestenen og ikke var til at rokke, havde det
sureste ansigt jeg har set på nogen kat Achton Friis
(7).
Den strrekker sig, gaber gudsjamrnerligt, helt op til
0rerne, som Ligger fladt tilbage, snor sig så i et sret
om på ryggen, hvorved dens hoved virker endnu
fladere og mere slangeagtigt end ellers. Den rejser
sig mageligt, skyder ryg og svajer ryggen nedad,
ryster de to forpoter, den ene efter den anden, og
trreder fra sit leje ud på treppet, hvor den slikker sig
en kende og bringer orden i pelsen Ole Vinding
(4).
En kat hopper over vandpytterne for at nå over til
det vindue, hvor en rude er ude, så den kan hoppe
ind i stalden. Katte holder ikke af at blive våde om
f0ddeme, og lidt skabagtige ser de ud, når de nresten ikke t0r srette poteme til jorden af frygt for at
blive snavset. Men krere !reser, ville De ikke g0re
det samme hvis De skulle slikke Deres sko rene?
Og det g0r katten jo Gunnar Munk Nislev (18).
Spindende krummer [den] sig om malkepigens lregge, ude af sig selv af smiger og utålmodighed Mogens Lorentzen (19). Du snusede fintf0lende tilde
stumper af kostald, der klampede under trreskoene, og ridsede lidt med kl0erne i laget af sammentrådt jord indeni. Du fulgte dit katteinstinkt for
renlighed og m0jede dig efter overvejelser i husbonds trresko Hans M~lbjerg (20).
En lille kat, e ndnu ikke fuldvoksen, kom ind,den
10b over rnine st0vler, og da jeg r0rte ved den begyndte den straks at spinde. Den rejste sig på bagbenene, st0dte panden mod min hånd som en lille
gedebuk og faldt ned med oprejst bale, der str0g
igennem min hånd. Så 10b den over til Jensine, og
da den ingen hånd kunne finde stangede den med
sin lille hvidplettede pande mod det stykke fod,
der stak frem. Katten vendte tilbage til mig i fuldt
spind og stejlede, så snart den så noget, den kunne
nå med sit hoved. Den 10b frem og tilbage mellem
Jensine og mig som en lille mregler, der gerne ville
spinde noget sammen imellem os. Den forlrengede
sig helt op ad sengekanten og nåede Jensines ansigt. Gå vrek, kat, sagde hun arrigt. Katten skyndte
sig hen til mig og spandt op ad mine knre og hrender; Jeg tog den på sk0det, og den st0dte sit lille
hoved, der dirrede af spinden, mod mit ansigt. Og
så, for at det altsammen kunne blive delt lige imellem os, ned igen og over til den anden part. -
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Udenfor sagde den lille kat mjau og blev sluppet
ind. Den rendte straks ben og st0dte til mine skinneben. Jeg st0ttede dens nakke, og den 10b op ad
mit t0j , satte sig på skulderen af mig og stak mig
den ene lille bl0de skalle efter den anden. Den 10b
ben ad min nakke, vendte sig på samlede f0dder,
mens kl0eme kradsede i mit t0j; den str0g mig ben
under nresen med sin hale og kom straks efter med
hovedet. Det var en mrerkelig kat, den var sort og
hvid i store klatter, hvad ville den ligne for et underligt lille sp0gelse i halvm0rke. Jeg tog den om
hovedet og så på den, min hånd dirrede af dens
spinden, snuden havde fået en rift. Da jeg satte en
forsigtig finger på, t0rrede katten straks efter med
en lille varsom pote. Så faldt den som en t0jbold
ned på gulvet og 10b hen til Jensine for at over0se
hende med krelenhed , glemsom og yndefuld som
den var. Halen stod til vejrs, sort men hvid i spidsen som en lille historie, der ender godt til sidst
Knud Hjort~ (21).
[Vilde katte] Det er ikke blanke sofamisser, men
katte i ordets virkelige forstand - rappe kammerjregere i alle afskygninger, katte med urgamle reaktioner, sener og krop. De får ikke nymalket
mrelk hreldt op i en gammel tra:sko og sildehoveder
ved bryggersd0ren. De spiser gnavere og drikker
af regnpytteme. De aes ikke af menneskehånd og
kaldes ikke til med »kis-kis-kis«, men flygter for
trreskotramp og gummist0vleslubren som var de ildere, og de gemmer deres killinger dybt i h0 og
halm Torben Nielsen (22).
Gennem århundreder har de fanget vore mus,
holdt rotterne nogenlunde i ave - og hvad har vi i
grunden ydet dem til gengreld? Fraset en sjat mrelk
i ny og nre ikke andel end at proppe dem i fastelavnst0nder, skyde dem ned af hegnsprele, drukne
deres killinger og dyppe deres nreser i, hvad de
simpelthen er henvist til at g0re bag gardiner, fordi
vi glemmer at lukke dem ud Hans Folsach (23).
En kat jamrer sin elskovslrengsel ud i lyde, der er
som lånt fra et arrigt grredende barn Knut Becker
(24) ; kattekorets langt udspundne elskovsklager
Knud Poulsen (7).
Mest fortryllende er kattene , når de »musicerer«.
F0rst tror man, at det er et menneske som befinder
sig i stor n0d. Men man opdager snart, at det er
kattemusik, og vi betvivler, at der blandt mennesker findes en så inkarneret trremand eller nogen,
som i den grad er blottet for komisk sans, at en
sådan koncert ikke går sit indtryk på ham. I et
enkelt punkt lader kattemusikken sig sammenligne
med den såkaldte fremtidsmusik: i ingen af dem
findes der egentlig melodi. Men deri har kattemusikken det fortrin , at den trods denne mangel alli-

gevel uoph0rligt overrasker med nye motiver. Elementerne hvoraf den foredragende samler sine
numre er yderst få, men dens kompositionstalent
er uhyre. Når den således i nogen tid har bevreget
sig gennem rrekken »merr-merr-merr maoh« glider
den over i »maoh-aoh-rraoh«, der forvandler sig til
»aoh-merraoh«, som igen går over i det trestr0gne
»raoh-raoh-raoh« og således i en uendelighed. Når
tre eller flere koncerterer h0rer man tydeligt en
»kanon« fremkomme, og ikke sjreldent endog »fugaer« (1877; 1).
De fine glatte silke0rer var perforeret tret af skarpe
kl0er, og venstre forben strittede ubrugeligt ud i
luften som bäret oppe af en usynlig slynge. Selvfälgelig blev alt gjort i stand til rekreation for forbryderne. Men Mulle lod sig ikke holde tilbage. Den
labbede åndsfravrerende lidt mrelk i sig, humpede
uroligt gennem pejsestuen og udst0dte så den srere
tudende tone, som fort.eller menneskene, at kampens og krerlighedens store tid er inde. Jeg åbnede
k0kkend0ren med et suk og lod invaliden smutte
ud. Den blev siddende et lille minut på stenfliserne, str0g sit skreg, rettede lidt på slipset med den
0mme pote og tog så igen sin vanskelige opgave
op: at dele sin trofasthed ligeligt mellem to.
Hjemme er Mulle herre i sit hus. Hver aften arriverer en gigantisk hankat, flammet som en makrel
med m0rke striber på blå undergrund og forsynet
med et mrerkeligt hrengeskreg som en gammel orientalist. Og når vilde katteskrig skingrer gennem
luften ved vi , at Mulle og orientalisten med trender
og kl0er forer striden om MicheUa til en forel0big
afslutning ... Naturligvis giver det bekymringer og
forstyrrelser af natteroen. Men det får vrere. Og
har man katte la:rer man også lidt efter lidt at respektere deres erotik. Det er dog den, der sikrere
end alt andel - lrerkesangen iberegnet - fort.eller
alverden , at det store , det uafvendelige forår er på
march Hans Hartvig Seedorff (13).
Ved et vejsving, hvor en stump stoltrådsnet adskiller et havehj0rne fra gr0ften , står to hankatte og
skeler til hinanden. Det er et par grove, bredka:bede handyr med skipperskreg og 0jnene nresten helt
tillukkede af skrammer fra utallige slagsmål og af
0jeblikkets mordlyst. 0rerne er lagt tret benad
nakken. Den ene er gul som okker, den anden
kulsort. Hver for sig er deres udtryk så modbydeligt, at de ikke t0r se hinanden i ansigtet. Der er
kun tre tommers afstand mellem deres nreser, men
havens tynde ståltrådsnet skiller dem. Sådan står
de og skeler, mens de afsynger en barbarisk og
uhyggelig melodi , der jamrer op og ned. - Ud af
dette hu! [i hrekken) stirrer fanden selv på den. Det
var ansigtet af arvefjenden , en gråstribet bankats

vremmel ige fjres , dens medbejler til alle landsbyens
miss'er. Dette ansigt var så grumt og arret som en
gammel kaperskippers, med kindskreg hele vejen
rundt - og Gud ved om den ikke havde 0renringe!
Med et udtryk af satanisk henrykkelse stirrede
dens skrå, gr0ngule 0jne mod den sorte, som intetanende kom nrermere og nrermere. I na:ste 0jeblik
skete det. Det var et krempespring ...
Et mere storladent slagsmål har jeg ingensinde set
eller h0rt. Kombattanterne bandede som skråninger, der har trukket kniv. De trampede i jorden
som heste, og l0se blade, hårtjavser og skyer af
landevejsst0v hvirvlede op om dem. Alle djrevle
var 10s i omtrent to minutter, mens slaget rasede
over vejen i halvtreds meters udstrrekning, og hele
landsbyen må vrere vågnet af sin dvale. Se dem
kunne man ikke, blot noget der lignede det nederste af en skypumpe. Og man kunne lige så godt
pr0ve at fotografere en sandstorm eller fandens
oldemor i flugten på et kosteskaft Achton Friis
(26).
De kan passe på hinanden i timevis, og ofte ender
det med kamp. Deres dystre sang har i nogen tid
lydt inde fra nabogården. De sidder over for hinanden med hårene rejst, tyk bale, der pisker jorden ,
og 0rerne lagt tilbage. I et spring farer de l0s på
hinanden, omklamrer og bearbejder hinanden
med trender og kl0er uden at en lyd h0res. Som en
bylt, tret sammenfiltret, ruller de ned fra skurtaget,
forts.etter kampen i gården, senere på k0kkentrappen. Det går tilsyneladende på livet l0s. - Nreste
dag ligger de to stridsma:nd udmattede i hver sin
gård med henholdsvis ha:vet kind og ben ; men efter et par dages forl0b er de igen parat til at tage
fat. Alfrida Krarup (27).
Det var sognefogdens den r0de og forpagterens
den gamle, onde sorte, så det gjaldt om at vrere
dristig og snu, om en hyrdetime skulle lykkes. Ved
solfaldstid sta:vnede de sammen om gården fra alle
sider. Tyst og fordregtigt kom de snigende ud af
gr0ftedyb og plovfurer og l0b så på hinanden i havegangene og langs hrekkene.
Den sorte troede sig favorit og f0rste mand på pletten - så på en gang satte sognefogedens r0dpels ind
over gr0ften. Den standsede med forkroppen halvt
igennem ha:kken, sk0d ryg og pustede det arrede,
forrevne kindflresk op ...
Minut efter minut blev de to grimmedrenge stående og målte foragteligt hinanden, så trak de mundskregget i vejret, de trevlede 0rer forsvandt helt
bagud i pelsene og 0jnene blev til ridser i brelgen.
De begyndte hånsangen og smredeviserne, mens
halerne snoede og krympede sig som nyflåede ål. Alle tanker om den smukke er r0get dem af hovedet! Krigshylene forstummer, i stedet står anstren35

