
Utflyttade abypojkar

År  2008 är snart slut. Våren 
var ext  remt intensiv med bus-
fr ö  Harr y och handmatningen 
av o-kullen. Sommaren blev lug-
nare, men med många spralliga 
katt spratt  i fr itidshus .

Olga smälte matt   hjärta till 
den grad att  hon får bo kvar här 
hemma. Ott o fl ytt ade till Susanne 
i Timrå och h er numera Tin-
tin. Oskar blev kvar länge. Dels 
på grund av att  sommaren är en 
dålig tid att  sälja katt ungar på. 
Men också eft ersom han hade ett   
blåsljud på hjärtat, som lycklig-
tvi s växt e bort. Oskar fi ck sent 
om sider fl ytt a till Stockholm 
där han nu gör sig hemmastadd 
hos sin nya matt e Nela.

I dett  a medlemsbrev fi nns även 
hälsningar fr ån abydamerna 
Kayenn och Nuala.
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En hälsning från Harry

Harry har också vuxit jättemycket 
och ulligheten försvinner mer och 
mer. Han ser nu ut som en liten 
minikatt, söt som tusan och jag har 
tagit några bilder som jag skickar.

Han är lika busig som tidigare och 
hittar hela tiden nya saker att busa 
med, kan hålla på i timmar med ett 
skrynkligt kvitto som han apporterar. 
Den leken uppfann han mer eller 
mindre själv! Nu sitter han i fönstret 
brevid mig och smyger på en måsfa-
milj som slagit sig ner på taket mitt-
emot. Harry och Castor sover brevid 
varandra och det är bara ibland som 
Castor drar sig undan till en hög 
hylla i garderoben för lite lugn och 
ro... när Harry attackerar hans svans 
för envist. Det känns som om vi alla 
vant oss vid varandra och olika små 

vardagsritualer och när vi är hemma 
är Harry alltid i samma rum oavsett 
om han sover eller om han busar. 

Allt gott från oss här i Stockholm. 

Harry och Castor

Härliga bilder på en påhittig abypojke, 
av matte Linda.

Dett  a informationsblad g  ut av Krist in Stenmark, S*Nekayahs ab  inier i Umeå. 
Nytt  nummer kommer när intr  ant information har inkommit fr ån 

alla oss  som har Nekayahskatt er. B ök även www.katt krist in.se



Tintin i Timrå

Otto fl yttade till Timrå, där han 
numera heter Tintin. Han delar sitt 
hem och sin matte med svarta, lång-
håriga huskatten Rambo.

De båda trivs bra tillsammans även 
om Rambo är en osedvanligt lat katt. 
När han äntligen vaknar och vill leka 
blir Tintin överlycklig. Lyckligtvis är 
matte Susanne hemma större delen 
av dagarna och kan hjälpa till med 
underhållningen. Till lägenheten hör 
en inglasad balkong, mycket upp-
skattad av katterna.

Varje kväll vid 21-tiden är det dags 
för Tintins utepromenad. Han har 
bestämda åsikter om var han vill 
gå och sätter sig envist på rumpan 
ifall matte drar åt fel håll. Fast nu på 
vintern tycker Tintin att det för det 
mesta räcker med tio minuter ute i 
snön. Brrr.

Oskar flyttar sist

Charmtrollet Oskar hann bli nio 
månader innan det rätta hemmet 
dök upp åt honom. Det är inte lätt 
att sälja halvstora kattungar och av 
någon orsak har just färgen sorrel 
haft färre spekulanter på senare tid 
hos alla uppfödare.

Men nya matte Nela ville ha just en 
sorrel aby så det blev fl ytt till Stock-
holm även för Oskar. Flytten blev en 
stor omställning för honom, och han 
är väl fortfarande inte helt trygg i sin 
nya miljö. Min erfarenhet har visat 
att ungkatter i denna ålder reagerar 
mycket mer på att byta hem än vad 
en liten kattunge eller en helt vuxen 
katt gör. Det har väl med deras hor-
moner och självtillit att göra.

Några bilder från Tintins vardagsliv i 
somras. Till vänster nosar han på en stor 
lax, som han sedan delade med matte. 
Visserligen resulterade det i magont ett 
par dar. Men det var det säkert värt.

Med lite tid kommer Oskar säkert 
att våga slappna av med sina nya 
människor. Han var ju faktiskt den 
av o-ungarna som var först framme 
och välkomnade besökare när han 
var liten.

När Oskars nya kattkompis så små-
ningom fl yttar in får vi återkomma 
med en rapport och foton här i Nytt 
från Nekayahs.Nedan: S*Nekayahs Oskar Obligat.



Kasta prick på abyn

Alva berättar: Lilldamen Nuala 
mår bra, och har börjat bli knubbig 
sedan kastreringen i somras. Det 
är svårt att hålla vikten på en katt 
som bor med en spinkig kompis, 
eftersom man inte kan ställa om till 
lättare foder hur som helst. Nåja, 
hon är fortfarande långt ifrån tjock, 
och en aning knubb är väl kastratens 
signum.

Hon firade sin kastrering med att 
bli fruktansvärt mammig, dock. Inte 
mammig som kär i mig, utan mam-
mig som i att hon börjat gå runt med 
leksaker i munnen och ropa på sina 
ungar (som hon ju bevisligen inte 
har). Detta har lett till att leksaksför-
rådet i sambons nattduksbordslåda 
ökat explosionsartat i takt med att 
han plockar ifrån henne dem när 
han behöver sova.

Vi har upptäckt en annan rolig lek 
också, en som hon lika gärna leker 
med mig som med sin älskade hus-
se. Den kallas lite elakt för ”Kasta 
prick på abyn” och går ut på att 
hon sätter sig högst upp i klösträdet 
i arbetsrummet medan jag försöker 
träffa henne med kastade leksaker 

Dante drar vidare

S*Nekayahs hittills ende fawnfär-
gade abessinier Dante Datura har 
också flyttat denna höst. Hans 
matte tyckte att fyra katter var en för 
mycket och numera bor Dante med 
Linda i Boden.

Där har han fått en två nya katt-
kompisar; halvabessinien Ego och 
huskatten Signe. Linda berättar:

Här går allting bra, över förväntan. 
Jag har fått ett riktigt bra kattgäng!

Dante har kommit in bra i familjen 
och han och Ego brottas rätt vilt 
mellan varven, fast jag ser att de 
båda har riktigt roligt. Signe är inte 
så förtjust i brottning med hon jagar 
gärna killarna. Det är full rulle hos 
oss.

Ljumma sommarvindar?

Nellys syster Kayenn bor i Långsele 
med sina katt- och hundkompisar. 
Hon är en stark personlighet och 
mattes favorit.

Marie rapporterar: Kayenn har kom-
mit på en ny grej. Att det är väldigt 
varmt och skönt att bli fönad?!

Så fort jag har duschat kommer hon 
farande. Och då ska man bara mas-
sera och blåsa på henne annars så 
tokjamar hon, hjälper inte det ställer 
hon sig på handfatet och försöker 
klänga på mig. Hon är så himla 
tokig. Hon är verkligen mattekatten 
nummer ett!

Nuala stirrar uppmanade på matte som  
försökte avsluta leken ”Kasta prick på abyn”.

Dante fotad av nya matte Linda.
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Kattuppfödning kan bedrivas på 
olika sätt. De fl esta uppfödarna 
vill hålla nere antalet katter i 
hemmet. För många katter till-
sammans ökar risken för konfl ik-
ter, stress och sjukdomar.

Ett sätt är att placera ut en del 
avelskatter hos fodervärdar, där 
de sedan får stanna efter kastre-

medan hon försöker fånga dem i 
luften. Ett par gånger har hon blivit 
så till sig att hon trillat ner - tack och 
lov så verkar hon aldrig slå sig, bara 
studsa upp igen för att fortsätta jaga 
kastade myntasockar, stickade möss 
eller glitterbollar (de med pingla i 
ligger alla i tryggt förvar bredvid 
sambons plats i sängen...).

Inga kattungar denna vinter

Jag skulle väldigt gärna velat ha en 
till kull på Siri denna vinter. Inte 
minst för att då skulle jag slippa att 
ge henne p-piller så långa perioder. 
Konstgjorda hormontillskott är aldrig 
nyttigt för katter...

Men som uppfödare måste jag 
förstås också vara lite förnuftig och 
inse att här inte fanns utrymme för 
fl er kattungar så länge Oskar bodde 
kvar. Och nu är det i senaste laget 
för parning. Jag vill inte riskera att ha 
leveransklara kattungar just vid se-
mestertid även 2009 – det har visat 
sig vara dålig planering.

Jag får sikta på söta abyungar nästa 
höst istället. Tills dess får jag spana 
efter någon snygg hane till Siri. Eller 
kanske köpa in en ny egen? Genom 
åren har jag importerat tre hanar 
och det har visat sig nog så bra. 

Alternativet är annars att skicka sin 
löpande hona på långa, dyra resor 
genom landet. Det är så mycket 
bekvämare att ha en tillgänglig hane 
nära till hands.

Fodervärd sökes

Eftersom jag tycker att fem fast 
boende katter hemma hos mig är 
fullt tillräckligt söker jag nu efter en 
fodervärd för min nästa katt. Jag 
har planer på att importera en ny 
avelshane under 2009, kanske blir 
det redan i februari!

Att vara fodervärd åt en hankatt 
kräver att du har en hel del tålamod. 
Fertila hanar kan vara tämligen 
påfrestande. Men å andra sidan 
kommer den fertila perioden att vara 
så kort som möjligt – bara tills mina 
två honor är parade. Och möjligen 
någon hona hos en uppfödarkol-

Söta Siri hösten 2009. Hon 
är snart fem år gammal. 
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kommer den fertila perioden att vara 

lega. Sedan kastreras hankatten och 
övergår i fodervärdens ägo.

Hör av dig om du tycker att det låter 
som en intressant idé att vara foder-
värd. Det är förstås ett stort plus om 
du har katterfarenhet och är utställ-
ningsintresserad. Du måste också bo 
inom rimligt avstånd från Umeå.

God Jul och Gott Nytt År 
till alla S*Nekayahskatter 

och deras familjer!

ringen. Själv har jag haft sex foder-
värdar genom åren.

Andra uppfödare väljer att behålla 
alla avelsdjur hemma. På så sätt har 
man naturligtvis större kontroll över 
katternas skötsel och eventuella 
kattungars uppväxt. När katten har 
fullgjort sin avelsuppgift säljs den 
sedan ut som sällskapskatt.

Vilken metod man väljer är för-
stås en smaksak. Båda vägarna är 
bättre än att man plötsligt delar 
hem med tjugo katter. Viktigt är 
dock att man är ärlig när man 
köper in avelskatter från andra 
uppfödare. 

Tänker du ge katten ett hem för 
hela dess liv? Eller är det i första 
hand kattens avelsvärde som är 
av intresse för dig?


