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Liten blir stor större

Att  katt ungar växer rasande 
snabbt borde jag ju v a vid 
d  här lag . Ändå blir jag lika 
överr askad varje kull. D  lär 
sig bokstavligen något  nytt  varje 
dag vid denna ålder, och d  är 
svårt att  hänga med i svängarna.

Dett  a är första gången som jag 
har två kullar samtidigt hemma 
hos mig. D  är intr  ant att  
se hur katt mammorna Siri och 
Nelly har skött   - och sköt er - sina 
ungar i varandras närvaro.

Krist in

Egna barn och andras ungar

Siris kull föddes den 5 februari i mitt 
sovrum. Nellys kull föddes nio dygn 
senare i teverummet. De första tre 
veckorna var ungarna kvar i sina 
bolådor och mammorna brydde sig 
inte om mycket annat än sina små.

Siri ville inte att Nelly skulle komma 
och snoka kring hennes bolåda. 
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Men att hon själv skulle 
ha all rätt att nyfi ket 
trycka in huvudet och 
nosa på Nellys småt-
tingar, var tydligen helt 
självklart. Typiskt ego-
Siri! Nelly tog det hela 
med upphöljt lugn och 
en suck. Som vanligt.

När det blev dags för 
kattungarna att få traska 
runt på egen tass fi ck 
Siris D-kull ha kvar 
sovrummet. Nellys F-kull 
fi ck fl ytta ut till köket. Jag vill helst 
inte ha så mycket kattungespring 
i teverummet innan de har blivit 
rumsrena.

D-ungarna utforskade i rask takt 
hela sovrummet. Redan innan fem 
veckors ålder hade systrarna Dixi, 
Demi och Dina listat ut hur man 
klättrar upp i sängen. Bara mysigt, 
tyckte jag, som då fi ck mer kontakt 
med dem än när de levde hela sitt 
liv på golvnivå.

En riktig ”kattgrop”

Sedan ett par dagar tillbaka är det 
omöjligt att hålla kullarna åtskilda. 
Ungarna söker upp varandra och 
även Nelly och Siri tycks vilja ha 
dem samlade.

Det hela började med att Siri fi ck 
för sig att hennes ungar skulle 
bo i tvättstugan för en vecka sen 
- samma dag de blev fem veckor. 
Det kom helt plötsligt på och jag vet 
inte varför. Sovrumsfönstret leder ut 
till katternas rastgård och där tassar 
det förbi hankatter då och då så här 
års. Jag har haft fönstret mer öppet 
senaste veckan när det blivit mildare 
ute. Kanske har det oroat Siri?

När hennes ungar fl yttat till tvätt-
stugan kom de också närmare köket 
och därmed skedde allt oftare sam-
manblandning av småttingarna. När 
de sov tillsammans fi ck de samma 
doft. Och när de senaste tiden har 
börjat äta alltmer fast föda är båda 
mammorna pigga på att tvätta dem Fe
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Snart har jag säkert material till 
ännu ett till nummer av Nytt från 
Nekayahs (NfN). Det fi nns mycket 
att berätta om de nio tickade ter-
roristerna.

Snart lär de ta över hela mitt hem 
och jag får väl fl y in på toan för 
en stund i lugn och ro.  ;-)

Kattungarnas individuella person-
ligheter fi nns redan från början. 
Men med tiden blir de allt mer 
tydliga. Mer om detta i nästa 
nummer av NFN.

Missa inte det!

www.kattkristin.se
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Kattungarnas namn

S*Nekayahs Dante Datura fawn hane italienska för uthållig, ihärdig / släktnamn för spikklubbor
S*Nekayahs Demi Dianthus blå hona Dianthus är nejlikesläktet och betyder ”Zeus blomma”
S*Nekayahs Dina Dicentra vilt hona från Bernhardina: björn, stark / släktnamn för löjtnandshjärta
S*Nekayahs Dixi Digitalis vilt hona Digitalis är släktnamn för fi ngerborgsblommor

S*Nekayahs Felix Foxtrot sorrel hane felix är latin och betyder lycklig / amerikansk pardans
S*Nekayahs Filip Farandole sorrel hane grekiskt ursprung: hästvän / provensalsk dans
S*Nekayahs Fia Fortissimo sorrel hona av grekiska Sofi a som betyder vishet / spela mycket starkt
S*Nekayahs Flora Flamenco sorrel hona vårens gudinna i romersk mytologi / andalusisk dans
S*Nekayahs Freja Fandango sorrel hona kärlekens gudinna i nordisk mytologi / spansk pardans

Alla ska ha ett namn,
eller två...

Den bokstav som jag valt till alla 
mina kullar hittills har varit helt 
slumpmässig. Men nu tänkte jag 
återställa ordningen. Så jag tar de 
bokstäver som är kvar i tur och ord-
ning från alfabetets början. Jag har 
haft kullar på A, B, C och E. Så den 
här gången blev det D och F. Nästa 
gång blir det H.

Två namn bör varje kattunge ha. 
Ett kort och behändigt som jag 
– och kanske även nya ägaren – kan 
använda i dagligt tal. Ett längre som 
gör namnet unikt. Vanligen väljer jag 
någon slagt tema för varje kull.

Siri heter egentligen Iris, hennes 
mamma heter Lunaria (månviol) och 
mormor heter Viola. Det är alltså en 
linje med blomsternamn. Och som 
logisk fortsättning har även D-kullen 
fått namn med växtanknytning.

Nelly kommer från ett par genera-
tioner med kryddnamn. Svårigheten 
att hitta fem kryddnamn på F gjorde 
dock att jag bytte till eldiga danser. 
Det passar väl bra på sorrelfärgade 
små yrväder?

En egen matte eller husse

Varje kattunge behöver också en 
egen matte och/eller husse att drilla 
i hur en aby ska skämmas bort på 
bästa sätt. Lyckligtvis har jag redan 
några spekulanter på kattungarna.

Lite lustigt är att ingen av kattung-
arna är tingad här i Umeå, eller ens 
Västerbotten! En av dem ska däre-
mot till Malmö, en annan till Pajala, 
en till Norge och en till Uppsala osv. 

Det viktigaste är förstås att de alla 
får bra hem - men lite trist att jag 
troligen inte kan träffa de fl esta av 
dem när de växer upp...

kring nosen. Redan nu – en vecka 
efter att de först började leka och 
sova tillsammans – märks inte längre 
någon skillnad i hur mammorna 
behandlar ungarna.

Nelly köpte Siris koncept med tvätt-
stugan. Numera sover alla ungarna 
för det mesta där och kommer ut till 
köket när de ska leka.

Olika metoder

Det är intressant att se hur olika de 
båda kattmammorna uppfostrar sina 
telingar. Nelly kör med sin vanliga 
lugna, trygga stil. Siri snackar en 
massa och släpar omkring bångsty-
riga ungar.

Förhoppningsvis är det en fördel 
för kattungarna att ha två mammor 
som pysslar om dem. Alltid fi nns det 
någon i närheten som är redo att ge 
en vänlig slick.
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