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Vinterfunderingar

Så har d  löt sligt gått  en hel 
sommar. Och höst. D  är verk-
ligen sant att  tiden går snabbare 
och snabbare ju äldre man blir.

Sommaren var bra för mig och 
katt erna. Bortsett   fr ån att  Yam-
Yam gick bort. Och bortsett   fr ån 
en del oroliga nätt er över Nelly 
som får för sig att  strosa runt 
i byn på egna äventyr. Genom 
henne har jag dock lärt känna 
fl er grannar när jag åkt runt 
och fr ågat eft er min lilla rym-
ling. Hon tycks söka sig till 
husen i alla fall, för många har 
sett   henne.

Nu är d  vinter och jag hop-
pas snart få höra ljud  av små 
katt ung   ar i lägenh en.

Krist in

Zamirs uterum

AnneLie och Conny har inhängnat 
sin lilla U-formade tomt med en nät-
vägg så att katterna kan lufta sig fritt 
i trygghet. Här följer en lägesrapport 
från dem:

Zamir har tagit sin andra fågel! 
Han kom så stolt in och visade upp 
den. Den var då död i alla fall. Då 
Kazaj eller Zelda kom i närheten, 
så morrade han och höll den i ett 
fast grepp i munnen. Nåde om dom 
skulle försöka ta den. Både Conny 

komma in. Men då hade det gått 
nästan två timmar.

Det känns ändå gott att han inte 
drar iväg hur långt som helst. Han 
har ju smitit ut genom ytterdörren 
också några gånger, men inte hel-
ler då har han sprungit långt, utan 
hållt sig här inne runt de närmaste 
husen. Och bryr man sig inte för 
mycket, så kommer han tillbaka när 
det gått någon timme. Man ska inte 
följa efter honom, för då går han 
bara längre bort, utan bara man 
håller sig inom syn- och hörhåll, så 
gör han det också. Men, nu har vi 
säkrat stängslet och nu kan han inte 
komma upp, det är helt omöjligt 
och han har försökt men det går inte 
längre, för nu sitter det brädor, som 
han inte kan ta sig över, tyngdlagen 
styr det hela. Fast, man ska väl inte 
säga ”aldrig”, när det gäller en aby 
och rymningsteknik.

Nytt  fr å
n

och jag försökte ta den ifrån honom, 
men då sprang han bara undan, in 
under sängen, under bordet, bakom 
soffan osv. Så vi lät honom vara och 
höll bara lite uppsikt. Efter en stund 
la han den på hallmattan och satte 
sig bredvid och tittade på oss. Så 
Conny gick fram och tog upp den 
och då var det helt okej för Zamir. 
Så med mycket beröm, så åkte den 
sedan snabbt ner i soppåsen, när 
Zamir inte såg det. Han gick och 
letade en stund, men sedan sprang 
han ut igen och lade sig ”på span” 
under busken.

Dom älskar verkligen att vara ute i 
sin ”bur” och vi är så himla glada 
att vi byggde stängslet. Dom har 
det så kul därute. Men, vi har fått 
”förstärka”, med extra brädor i slutet 
av nätet invid husväggarna, eftersom 
Zamir kom på hur man kunde ta sig 
upp där, genom att trycka ner nät-
taket som ”skjuter inåt gården” med 
ena tassen, ta spjärn med baktassar-
na mot väggen och ”hiva” sig upp. 
Helt otroligt, och Conny lyckades 
fånga det med kameran, så vi ser 
precis hur han räknat ut hur han 
skulle göra. Han är så otroligt smart. 
Så spatserade han stolt på brädan 
ovanpå och hoppade ner på andra 
sidan - Frihet! Han var ute i nästan 
två timmar, men bara i dungen och 
i trädgårdarna här omkring. Det var 
som att han ville ha koll på vart vi 
var hela tiden, men så fort vi kom 
för nära så skuttade han iväg. Vi tog 
in Kazaj och lät nätdörren stå öppen 
och så småningom så kom han och 
stod utanför balkongdörren och ville skulle försöka ta den. Både Conny 
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Julen närmar sig med stormsteg. 
Hemma hos mig innebär det 
inga större avsteg från vardagen. 

En gardin av smålampor sitter 
uppe i köksfönstret och små ljus 
tänds under övervakning. Värme-

ljus i lyktor är tämligen 
säkra när det gäller 

viftande katt-
svansar och 

rejsande 
buskat-
ter över 

bordet.
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Tråkiga matte är vegetarian så det 
serveras inga läckerheter som är 
i katternas smak. Nelly gillar vis-
serligen lussebullar, men roligare 
än så blir det inte här.

Förrän på juldagen! Då kommer 
matte hem efter att ha fi rat jul 
hos föräldrarna. Fylld av dåligt 
samvete över de övergivna kat-
terna serveras då medsmugglad 
julskinka, leverpastej, köttbullar 
och revbenspjäll.

Mums säger katterna!

Vi satsar på blått

Siris första kull föddes i februari 
2006. Så nu är det hög tid för ännu 
en kull efter min charmiga snygging.

Redan i våras fl yttade Qute as Ever 
av Sina Bass (N) från Norge till 
Umeå. Familjen Söderström ville ha 
en till aby, gärna en blå, och varför 
inte en hankatt? Så jag tipsade dem 
om att köpa en hane som kunde 
bli en passande kavaljer åt mina 
damer. De köpte Qute och han blev 
direkt bästa kompis med abydamen 
S*CosyCreeks Bellatrix.

Qute växte snabbt upp till en 
elegant och tjusig pojke med ett 
mycket charmigt temperament. Han 
kelar gärna med besökare och gillar 
att sitta på axlarna. Han har en bra 
färg med mörk grundton, fast den 
kunde förstås gärna vara varmare i 
botten. Han har mycket fi n look och 
uttrycksfulla ögon. På utställningen 
i Luleå den 8 september menade 
domaren att han hade den bästa 
pälskvaliten av de blå. Pälsen hos 
blå aby är ofta hårdare och torrare 
än hos de vanliga grundfärgerna.

Äntligen parning

Den 25 september gav jag Siri det 
siata p-pillret för i år. Tanken var 
förstås att hon då skulle börja löpa 
inom 2-3 veckor... Men jag (och 
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Qute) fi ck vänta två månader innan 
hon kom i stämning. När jag nu 
skriver detta är det för tidigt att säga 
att parningarna gett resultat. Men 
vi hoppas på det bästa och håller 
tummarna för ett gäng med blå rack-
arungar omkring den 31 januari.

Det ska bli mycket intressant att 
studera och jämföra hur den blå 
färgen hos olika individer utvecklas 
från späd ålder. Tidigare har jag bara 
haft enstaka blå i olika kullar (utom 
en kull hos en fodervärd med tre blå 
bröder). Kan man se redan på den 

nyfödda ungen ifall den kommer att 
få den eftertraktade varma botten-
färgen?

Izzi-ungar också?

Jag vill gärna para Izzi också i vår. 
Hon är snart två år och det är en 
passande ålder. Jag har utsett en 
snygg viltfärgad hane åt henne. Men 
fi nns det avsättning för så många 
abyungar? Jag tvekar...

Hör gärna av dig redan nu ifall du 
vill tinga en Siri- eller Izziunge!


