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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

Dags att flytta

Den dag som alla katt u fö-
dare fasar över närmar sig med 
stormsteg. D  är snart dags för 
katt ungarna att  fl ytt a iväg till 
sina nya hem.

Naturligtvi s är d  också med 
viss   lätt nad och tillfr edss tällelse 
man säger farväl till dett  a stora 
gäng med tickade terr orist er. De 
kommer ju alla till goda hem där 
de blir älskade och bortskämda 
på helt rätt  sätt . Men samtidigt 
kommer vardagen att  bli så tom, 
trist  och tråkig utan dem...

Tur att  lilla Fia stannar!  :-)

Krist in

Vildbasarna tar över

Vid det här laget har kattungarna 
tagit över hela mitt hem. De har 
utforskat varje centimeter och ingen-
ting är heligt. Mina favoritkrukväxter 
har jag fl yttat till jobbet. Kameran 
och andra ömtåliga saker lämnas 
aldrig framme.

Våren var ovanligt sen i år, men 
nu har vädret blivit bättre. Solen 
skiner hela förmiddagen i katternas 
rastgård utanför sovrumssfönstret. 
Kattungarna har upptäckt hur roligt 
det är där och väcker mig gärna 
redan halv fem på morronen för att 
bli utsläppta. Nya dofter, nya ljud, 
nya torra löv och kvistar. Allt är av 
intresse!

Nytt  fr å
n

Den hemmabyggda lila katthyllan 
har fått komma in efter sin förvisning 
ut i förrådet. Den kastades ut efter 
att Felix överskattat sin klättringsför-
måga och gjort illa sitt lilla ben. Nu 
är han dock bra och alla kattungarna 
älskar att klänga runt i hyllan.

Annat som är kul i den här åldern 
är att leka med droppande/rinnande 
vatten eller att dribbla till exempel 
potatisskal runt lägenheten.

Fördelen med människor

En av kattuppfödarens viktigaste 
uppgifter är att socialisera sina 
kattungar så att de får en positiv och 
orädd inställning till människor. Det 
är den här biten som blir svårast att 

hinna med när man har så många 
som nio kattungar.

Av naturliga skäl är vissa av kattung-
arna mer framfusiga och intresserade 
av att umgås med folk. När man le-
ker och kelar med ungarna håller sig 
dessa framme och de andra riskerar 
att bli passiva åskådare. Det gäller 
att hitta små stunder på tu man hand 
med varje kattunge.

Sakta men säkert har jag nu hunnit 
igenom hela gruppen. Mest lättill-
gängliga var D-fl ickorna som länge 
stal hela föreställningen. Filip höll 
sig snabbast framme i F-kullen. Nu 
på slutet spinner även Dante när jag 
klappar honom och Felix och Flora 
söker upp mig för att kela och mysa.

Stora personligheter

Det är häpnadsväckande att uppleva 
hur olika alla kattungar är varan-
dra till sättet. De växer upp under 
samma villkor, men ändå märker 
man tydligt skillnader i tempera-Stilige Felix, snart elva veckor.

Dags att flytta

Nytt  fr å
n

Den hemmabyggda lila katthyllan 
har fått komma in efter sin förvisning 

Myskatten Demi, tolv veckor ung.



När nästa nummer av Nytt från 
Nekayahs (NfN) kommer ut har 
jag fl yttat till landet. Det är alltid 
särskilt roligt att se en kattunge för 
första gången upptäcka naturen.

Fast ärligt talat är jag också liv-
rädd. Mina grannar skaffade en 
ny hund förra året: En greyhound. 
Den är blixtsnabb och knäpptyst 
när den jagar. I motsats till gran-

narnas (sedan tidigare) galna dal-
matinerhundar. Bara att hoppas 
att lilla, söta Fia snabbt lär sig att 
vara vaksam...

Det värsta som fi nns är hundäga-
re som bagatelliserar sin hundars 
dåliga uppfostran med frasen: 
- Han vill bara leka.  >:(

www.kattkristin.se
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Kattungarnas personlighet

S*Nekayahs Dante Datura fawn hane Stor, stark och busig. Gillar att brotta ner de som är mindre.
S*Nekayahs Demi Dianthus blå hona Nyfi ken, påhittig och knäkatt. Gillar att frisera människohår.
S*Nekayahs Dina Dicentra vilt hona Snygg, kvick och smart. Gillar att bli fotograferad.
S*Nekayahs Dixi Digitalis vilt hona Söt, aktiv och orädd. Gillar att leka med vatten.

S*Nekayahs Felix Foxtrot sorrel hane Stilig, lekfull och eftertänksam. Gillar att få leka ifred.
S*Nekayahs Filip Farandole sorrel hane Elegant, sprallig och knäkatt. Gillar att bitas och brottas.
S*Nekayahs Fia Fortissimo sorrel hona Söt, knubbig och glad. Gillar att äta och skutta omkring.
S*Nekayahs Flora Flamenco sorrel hona Framåt, smäcker och smidig. Gillar att ligga i mattes knä.
S*Nekayahs Freja Fandango sorrel hona Liten, söt och storögd. Gillar att sitta och titta på folk.

ment, tycke och smak redan från 
första veckan.

En del kattungar är särskilt ivriga 
vid digivningen. De kämpar vilt för 
att få bästa spenen. Medan andra 
låter sig nöja med den de får tag i 
först och ligger lugnt sugande. Den 
senare metoden brukar ge snabbast 
viktökning.

När det gäller intresse för människor 
syns också skillnader tidigt. Redan 
när ungarna är ca två veckor reage-
rar en del av dem tydligt på min röst 
och kryper fram till bolådans kant. 
Så var det t ex med Filip och Lill-Fia 
i sorrelkullen (fast Fias intresse sval-
nade senare).

Nästa stora äventyr blir den dag då 
kattungarna får pröva på att utforska 
omgivningen utanför bolådan för 
första gången. En del sitter i timmar 
och funderar innan de vågar sig ut. 
D-kullen travade rätt ut på en gång. 
Dante sist, men inte långt efter.

Valet av favoritmat varierar ofta. En 
del föredrar fi sk, andra kött. Sorrel-
kullen kan gärna välja torrfoder före 
hemlagad kattmat, medan Dante 
och Dixi aldrig skulle göra detta 
nerbyte.
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narnas (sedan tidigare) galna dal-

Lekarna kan också variera. Ofta 
tycks hankattungarna leka strået 
vildare än töserna. Fast man ska 
inte ha förutfattade meningar om 
fl ickor – Lill-Fia kan komma som en 
kanonkula och tackla omkull vilken 
storebror som helst.  ;-)

Köparstatistik

När detta skrivs är sju av kattung-
arna tingade. Jag tycker att det är lite 
intressant att observera vilken typ av 

köpare som dykt upp.

Sex av sju har en till tre 
katter tidigare. Fem av 
sju lever eller har levt 
med abessinier förr. Två 
av dem har redan en aby 
från S*Nekayahs. Den här 
rasen är verkligen beroen-
deframkallande!

Dina vid ca 11 veckors ålder.


