
Lrekat, brud, ilder, Mustela 

uEKATTEN, Mustela erminea, har i sommerdragt 
gråbryn ryg og hvid eller gullig bug, vinterdragten 
er hvid undtagen den sorte halespids. Lever i hele 
landet. 
BRUD, Mustela nivalis; vort mindste rovdyr har 
varmt rndbrun ryg og hvid bug. Forekommer 
overall bortse! fra nogle 0er, totalfredet 1967. 
lLDEREN , Mustela putorius, ligner en mår, men 
kendes på lyse tegninger omkring snuden og over 
0jnene. Findes i hele landet, på 0erne dog f0rst fra 
1930'erne. 
- Danmarks Dyreverden I 0, 8 1-97. 

Va?sel er fä:llesnavn til la:kat (stor va:sel) og brud 
(lille va:sel) (I); va:selen »er rnd om sommeren, 
men bliver hvid om vinteren og kaldes da !rekat« 
(Jylland; 2). 
LCPkat fa:llesnordisk, gammeldansk lecat, a:Idre 
dansk la:katt, af usikker oprindelse, måske h0ren
de til la: 'va:rn, da:kning' da dyret holder sig skjult 
i jordhuler o.l ign. (3) eller til urnordisk hlaiwa 
'grav (stenh0j)' (4); den kan hva:se og spytte som 
en kat. - La:kat = hvid luftbla:re under isen (VLol
Iand; 5). 
Va?sel fa:llesgermansk, a:ldre dansk (o. 1300) wa:s
la: (flerta l), oldnordisk vis la, 1700-t hvedsel , va>s
ling SSlesvig (6), af uvis herkomst, dyret kan va:re 
opkaldt efter dets stramme lugt jf. indoeuropa:isk 
uiso 'stank', heraflatin vissio 'stank' (7); som per
sontilnavn Wa:sel, Wessel siden 1300-1 (8), måske 
i stednavnet Vesselka:r (nu Va:sselka:r) 17901T 
Vamdrup s. SJylland (9). - Va:sel = meget ubety
delig person ( I 0). 
Hermelin gammeldansk d.s. , fra oldh0jtysk har
mo 'va:sel' jf. gammeldansk harm 'vred, forbitret' 
sigtende til dyrets arrigskab ( I I); af latin pellis ar
m i nia 'armenisk hud', pelsva:rket kom tidligere 
fra Armenien ( 12), nu mest en buntmagerbena:v
nelse for det importerede vinterskind. Hvid va:sel 
i våbnet for sla:gten Wessel (adelspatent 1720, ud
d0d 1768)(13). 
likat o. 1700 (14 ), ladekat I 797 ( 15) opholder sig 
i lader; hvidkvie Sejer0 o. I 890 ( 16), NSja:l land, 
NVSja:lland ( I 7), ve(k)kvie Odsherred ( 17). 
La:katten eller va:selen blev regnet for et meget 
farligt dyr, der kunne skade husdyrene (sml. ne
denfor), man måtte i julen ikke bruge dens rigtige 
navn, men et tabu- eller noaord, ellers gjorde den 

01-erfor: Laka! i sommerdragl. 8/0FOTOIE/vig Han
sen. 

11 Folk & Fauna 

Lll'kat tegnet af J. Th. Lundbye i H. V. Kaalund: Fabler 
for Born, 1844. 

mere skade; »kaldes de sk0nne sk0nt de er skade
lige« ( 1769; 18), på Fyn (o. I 700fl) den k0nne 
( 19), den herske 'fine, pyntelige' (20), endvidere 
guldbrud 16781T (21 ), kongedauer Falster 1857 
(22) sml. brud nedenfor, de små brune Vindbla:s 
(23), den gulbrune 0M0n ( 17). 

LITTERATUR: ( I) 659 27,983f; (2) 937u 33; (3) 
626 240; (4) 659 13,39 1; (5) 388; (6) 66 2,331 ; (7) 
626 468; (8) 363 2.2,1222; (9) 156 3, 132f; (10) 
212c 3,112 1 (Agger); ( 11 ) 659 7, 1265f; (12) 287 
36; ( 13) 2 414; (14) 903 3,64; (15) 219 9,276; (16) 
856 146; (17) 388: ( 18) 693b 3,390; (19) 579 K 150; 
62 42,46; 362 72; 160 1904/27: 857; 725 24 7; 464g 
6.2,320; (20) 536 49 ,77; 571 205; 643 9f; (2 1) 74 
110; 212c 3, 11 21; 659 7,335; (22) 283b 11 2; (23) 
599 19368. 

FORGIFTER HUSDYR, ANDEN OVERTRO, LEG ENDE 
»Man siger, at de om natten patter k0erne om de 
kan [komme til det]« ( 1802; I). Når almuefolk ser 
en va:sel tager de hatten af og hilser a:rb0digt på 
den, th i »når man ikke g0r a:re af dem bliver de 
ondskabsfulde og spyr da edder og forgift, og de 
kan spytte meget langt« (Falster I 857; 2). 
En kone lod ovnen stå åben om natten, og da hun 
na:ste dag skulle bage fo'r en stor guldbrud ud af 
ovnen og op på hende; den spyttede gift og bed, så 
hun d0de tre dage efter (0Lolland; 3). Det var en 
almindelig tro, at en va:sel kunne sa:tte sig foran 
en ko og bla:se på den eller ind i dens hals, så 
svulmede koens yver, hoved eller b0r op, og den 
blev fyldt med vabler (fik na:ldefeber); et va:selbid 
kunne forårsage ka:lvningsfeber med krampe 
(VFyn ; 4). B0nderne var derfor meget bange for, 
at kreaturerne skulle blive vaselb/cest eller vcesel
bidt (5). Fik det syge dyr ikke nogle hår af en hvid 
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Den dode !Cl'kat er hangt op i honsegården ril skrtek og aJvarsel. l//11srration i H. F1111ch: For Unge og Gamle, 

vresel i munden eller blev gnedet med et vresel
skind d0de det (6); v(J!selpust var på Als en kvreg
sygdom med opsvulmet nrese, hals og 0jne (7). 
Når »den k0nne« havde blrest gift på en h0ne blev 
den sort i kammen og man turde ikke spise den 
(Fyn; 8). Et vreselbid skulle vrere farligere end et 
hugormebid, på det bidte kreatur raslede huden 
og det vantrivedes (S0nderjylland; 9). 
L0b en vresel hen over koens ryg blev den kryds
lam og kunne ikke rejse sig ved egen hjrelp (SSles
vig; I 0), men »den nogle steder herskende for
dom, at den skulle skade kvreget, er aldeles urime
lig« (1881 ; I I). ., 
Det såkaldte kirkelam, der blev set i måneklare 
vinternretter, var den hvide !rekat; det hed sig, at 
den havde 0jne som ild omgivet af en snehvid 
strålekrans (SFyn; 12). »Når den [lrekatten] med 
sine gloende 0jne om natten ser op til ranen [stren
gerne], hvor h0nsene sidder, påstår man de falder 
af angst ned til den« (I 802; 13). Dens lugl skal 

162 

vrere så utålelig for h0ns, at de falder besvimede 
ned og redes og udsuges af den ( 1791 ; 14). 
Vreselen blreser på andre dyr for at de ikke skal 
g0re den noget (K0ge; 15). Den reder planten rude 
for den begiver sig i kamp med slanger og kan da 
ikke skades af giften (o. I 300ff; 16). Bliver en vre
sel stukket af myg gnider den sig på vejbredblade 
(1822; 17). 
Vi! man drive en vresel af gärde anbringes en krep 
med blår på, som dyret skal spinde i stedet for at 
rede reg og kyllinger (1734; 18). 
Der nedlregges å rligt mellem 2000 og 3000 lrekat
te. 

Man troede, at !rekat og brud parrede sig som 
vreselens henholdsvis han og hun (MSjrelland, 
SFalster; 19). 
Lrekattene fredes isrer i kornstakkene, hvor de g0r 
megen nytte ved at efterstrrebe mus og rotter (Thy 
1802; 20). Det bringer ulykke at g0re »den 
k0nne« fortrred (Fyn; 21 ), slår man den ihjel d0r 



man selv af en trerende sygdom (Harritslev 0Jyl
land; 22). 
Når hestene om efteråret kommer på stald skal de 
gnides grundigt med lrekatteskind, så trives de 
godt om vinteren (Boge o. 1870; 23). 
Talemåde: springe som en !rekat - skynde sig alt 
hvad man kan (Vendsyssel; 24). 
Vorherre og Sankt Peter kom til en smed, som på 
smedien havde sat et skilt: Mesteren over alle 
mestre. St. Peter pegede på Jesus og sagde: nej , her 
er mesteren! Smeden erklrerede, at han i al fald 
var den bedste til at smede. I det samme kom en 
gammel krelling, Vorherre lagde hende på essen 
og smedede hende om til en smuk ung pige. Sme
den ville g0re ham kunsten efter, lagde s in gamle 
mor på i Iden og begyndte at bearbejde hende med 
hammeren. Hun klagede sig, så det var en jammer 
at h0re og se på, og St. Peter råbte: å mester, lad 
det blive til en ting! - Ja, lad det blive en !rekat, 
sagde Vorherre - og konen blev forvandlet til dy
ret (25). 

LITTERATUR:(!) 418 57; (2) 283b I 12f sml. H. 
F. Feilberg, Sjreletro 39; (3) 464g 2 ,225; (4) 558 
50; (5) 464g 2,225; 794 2,55,142; 160 1906/23: 
2 I 84 (1925), I 906/ I: 2224; (6) 464/tb. I, 1 l 5f; 74 
189,206; (7) 212c 3,1122; (8) 255 2,1929,79; (9) 
160 1906/23: 3224 (1942); (10) 837 18 ,1942,230; 
(11) 926 72; (12) 160 1906/23: 1072 (1935); (13) 
418 59; (14) 57 128; (15) 794 4, 1885, 153; (16) 312 
14, 139; 464g 2,225 (Peder Syv); (1 7) 177 6,359; 
( 18) 62 38; (I 9) 387 18; 388 (Åstrup); (20) 936 50; 
(2 I) 794 5, 1887, 182; 725 507; (22) 464g ny rk. 4, 
454; (23) 436c 60; (24) 202c 2,293; (25) 464 6, 1883, 
239 sml. 4 ,288 (dreng omskabes til !rekat). 

VARSLER 
Ses vreselen i smukt vejr varsler det regn og blrest 
(I), kommer den ofte frem fra sit skjul kan der 
ventes ondt vejr ( 1821 ; 2); leger lrekattene om da
gen ved grnftekanter, diger o.lign. steder, l0ber 
meget omkring på markerne eller over vejen, er 
det mod uvejr, regn (3). 
»En smuk sommerdag gik jeg forbi et lille inde
lukke, hvor .. . jeg til min forundring så en masse 
af 'de k0nne'; de hoppede og sprang, som om de 
legede tagfat med hinanden. Lidt efter kom jeg 
forbi en bondegård, hvor konen og en pige var i 
frerd med at hrenge vasket0j op på snore. Da jeg 
fortalte konen, hvad jeg havde set, sagde hun 
rengsteligt til pigen: 'Vi må hurtigt se at fä t0jet 
ned igen, for vi kan vente et skrrekkeligt uvejr' . 
Jeg mente, at det var overtro, men det viste sig, at 
forudsigelsen slog til. Ved I -tiden blev det et 
frygteligt uvejr med storm, regn og torden« (4). 

11• 

Vreselen er af mange mennesker ildeset fordi det 
betyder ulykke at m0de den (SSlesvig; 5); hvis den 
hvreser mod en skal man snart d0 (Langeland; 6), 
sml. ovenfor. 

LITTERATU R: (I) 777g 215; (2) 882c 7; (3) 464 
4, 1879,360; 794 5,1887,106 og 7,94; 388 (Loll.); 
160 1906/23: 3000,3016,3092; (4) 255 7,112; (5) 
837 18,230; (6) 388. 

A VENDELSEN AFSKINDET 

Den !rekat titter fra grerdet ud: 
jeg synes, det tegner til sne og si ud, 
henad december det vist må lakke, 
nu får jeg nok snart min vinterfrakke. 
Jeg tager de små hvide vanter på 
Vorherre lod mig for kulden fä. 

Dens brune skind fra sommerens tid 
nu blev til en hermelinskåbe hvid. 

H. V. Kaalund (I). 

Kos1bar kåbe af hermelin bårel af Frederik /Ils dron
ning Sofie Amalie. Radering af H. A. Greys. 1650. Kob
bers1iksamlingen. 
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Skindet k0bes af j0der og bruges til for ( 1791; 2), 
b0nderne bruger det til huer o. lign. ( l 802; 3). 
Hermelin, det snehvide vinterskind med vedhren
gende hale, var i reldre tid det h0jst vrerdsatte pels
vrerk. Fyrster og konger bar, som tegn på deres 
h0je rang, en dragt brremmet af hermelin med de 
sorte halespidser som den fineste og kostbareste af 
alle klredninger; under kroningen var kongen if0rt 
en pomp0s hermelinskåbe som den, <ler omgiver 
det danske rigsvåben. Christian I k0bte på Rom-

Lakauen, om vi111ere11 kaldt hermelin. BIOFOTO/ Car
sten J. Andersen. 

rejsen 14 74-75 s0lvvrerk og hermelinsfor for 400 
mark (4). »De kraver, slag og pelse, som vore da
mer smykker og vrerner sig med, udf0res i skind, 
<ler er bernvet de sorte haleduske« ( 1935; 5). 

LITTERATUR: ( l) 493c 1895; (2) 57 128; (3) 418 
59; (4) 474 15 ,525; (5) 556 l ,2 l 9f. 

L4:GEM IDLER 

For epilepsi tages vreselblod blandet med en 
drengs urin (1635; ! ). 
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Lekattens skind skal, skäret itu og indgivet med 
eddike, vrere en lregedom for heste, som er for
fangne eller ikke kan urinere ( 179 l ; 2), skindet 
måtte ikke have bernrt jorden (3); forfangne k0er 
og heste fik i Jylland en lille strimmel klippet af et 
vreselskind eller et spegel (t0rret) skind skäret i 
små terninger, mange b0nder havde til det brug 
altid el sådant skind hrengende eller det lå i et cha
tol (4). En forfangen hest skulle have tre stykker af 
et lrekatskind i et brnd, <ler måtte ikke siges et ord 
imens (5), det var la::gemidlet når el husdyr havde 
forslugt s ig og det »hjalp 0jeblikkeligt« (6), endvi
dere for koens trommesyge (Odsherred; 7), 
yverbeta::ndelse (8) og når ka::lvekoen ikke udst0d
te efterbyrden (Langeland; 9); mod engbrystighed 
gives hesten et ituklippet vreselskind at rede i malt 
af en anden mands hat ( 1700-t; l 0), sml. s. 161 f. 

LITTERATUR: (I) 940 297; (2) 57 128; (3) 74 
21 1; (4) 464 6, 1883,268; 436 214; 436c 73; 74 l l O; 
296f I 53f; (5) 296i 204; (6) 464g 6.2,476; 160 1906/ 
23: 1308 ( 19 l 4); (7) / 7 4 l; (8) 74 190; (9) 388; ( l 0) 
74 61 sml. 64. 

PROSA, FOLKEVISER 

Noget rndt hopper tva::rs over den hvide vej foran 
mig ... ja, en rnd p0lse! For hvert hop krummer 
den sig opad i en smidig bue, og den lander i et 
fjedrende sret på lire lave ben Erik Bertelsen ( l ). 
En hermelin smutter i grnften som et arrigt ud
råbstegn med halespidsens sorte punktum på. 
Niels E. Nielsen (2); bugter sig i en ormeagtig ga
lop, vims og med kattegratie, en henrivende lille 
morder, fu ld af elektricitet, en nådesl0s fjende af 
alt, hvad <ler har b lod i sig Johannes V Jensen 
(3). 
Lrekatten kommer svansende langs hjulsporet, 
med et lille spurvedun ha::ngende i skregget, på vej 
hjem til forbryderhulen. - Det er underlig at se 
dem, en rndlig og en gullig, et par, sidde på enden 
bare en alen fra en, nyfigne oprette og slanke med 
h0jt l0ftede fine forpoter, missende med de små 
sorte perle0jne, djrevclsk s0de 0jne Martin A. 
Hansen (4); intet kan va::re mere gnistrende blod
t0rstigt end la::kattens 0jne Knud Bavngaard (5). 
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (6). 

Folkeviser: to b0rn sv0bes i herme lin og lregges i 
et forgyldt skrin; dra::bt kvinde klredes i hermelin . 
I en sangleg synges: Danse, danse dukke fin · 

Overfor: Pragtmaleri i rokokkos1il af Christian VI! med 
hermelinsforet kåbe. Maleri af Peder Als. Frederiks
borgmuseet. 
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