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Tålamod och tristess

Efter det jobbiga 2020, präglat av 
covid-19, isolering, ovisshet och 
frustration hoppas alla – liksom 
undertecknad – på bättre tider.

2021 börjar i samma stil som det 
förra. Jag jobbar hemifrån och pa-
rade Sally och Tua för att liva upp 
vardagen. Men det blidde tyvärr 
inga abyungar...

Äntligen kattungar!
Det känns som evigheter sen den 
senaste kullen hemma hos mig med 
Uno och Umbra 2019.  
I min jakt efter abyhanar hittar jag 
AlfRed Drakenberg af Khartoum, 
en sorrelhane boende i Timrå. En 
stilig pojke som hann med att bli JW 
innan pandemin stängde alla utställ-
ningsmöjligheter. Turligt nog fick jag 
låna honom av hans ägare Susanne 
Sevander och Jan Sjögren.

Fodermatte Maja körde ner S*Ne-
kayahs Umbra Umayma på dejt 
med AlfRed i juni, och sen väntade 
vi med spänning...

Den 26 augusti föddes två sorrel- 
ungar. Honan kom kl 10.31, och fick 
ett bekväm start på livet som ensam 
vid mjölkbaren, innan hennes bror 
kom kl 17.15. Båda pigga och krya!

Namn på bokstaven Y
Yuna eller Juna kan komma av 
latinets ”junior” och på esperanto 

S*NEKAYAHS abessinieruppfödning

Nytt från

betyder juna ”ung”. Namnet Yasmin 
är persiskt och kommer från blom-
man Jasmine som är en vit väldof-
tande blomma.

Yoda är ett japanskt namn men har 
kopplingar till sanskrit där det bety-
der ”Krigare”, och från det hebreiska 
Yoeda som betyder ”Den som vet”. 

Yatzy är ett tärnings-
spel som uppfanns på 
1950-talet.

Femveckorsbesök
När Yuna och Yoda fyll-
de fem veckor kom de 
på besök i min lägenhet 
tillsammans med mam-
ma. Fotona på denna 
sida är från det besöket. 

Nyfikna och modiga spanade de 
runt i lägenheten. Mina andra katter 
var fortfarande kvar i sommarhuset 
den dagen.

Matte Maja berättar att Yuna är mer 
äventyrlig, aktiv och klättrar mer 
än sin bror. Yoda är - än så länge - 
något av en filosof. Båda är gulliga 
och sociala.

Yoda Yatzy

Yuna Yasmin

Yoda och Yuna

Umbra Umayma

AlfRed Drakenberg
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SISTA ORDET
Fodervärd eller inte?
Under mina år som uppfödare 
har jag flera gånger använt mig av 
fodervärdar. I kattvärden innebär 
det att uppfödaren kvarstår som 
ägare av en avelskatt, men att den 
bor hos en annan person. 

Den stora fördelen är man inte 

uppfödare ska ha alla avelshonor 
hemma hos mig! 

Avelshanar är en annan femma. 
Min erfarenhet är att det är svårt 
att ha dem kvar även efter att de 
har kastrerats. Ofta har de lagt sig 
till med dåliga ovanor och måste 
därför flytta. Då är det förstås 
bättre att de får bo i samma familj 
hela tiden sen de var små. 

Kristin

får för många katter hemma hos sig. 
Katter trivs sällan i stor grupp, risken 
för stress och sjukdom ökar osv. 
Dessutom slipper man omplacera 
vuxna, älskade katter.

MEN när det gäller honor hos 
fodervärd så missar man det dagliga 
miraklet med att se kattungar växa 
upp. Något som jag just nu saknar 
med Y-kullen. Därför har jag be-
stämt att jag under min sista tid som 

Zezze + Tiara =
Zezze och Tiara Timotej fick två 
söner förra året – Hugin och Munin. 
Munin flyttade till Örnsköldsvik, 
kallas numera Nimbus och bor 
ihop med två burmor. Hans matte 
skickade en midsommarhälsning 
och konstaterade att ”Han är vild 
och vacker”.

Nedan brodern Hugin, numera Vin-
cent, på sommarlov med sin familj.

Rossi är nu 
8 år gammal 
och Ramses 
har fyllt 11 
år. Deras 
husse och 
matte har i år 
skaffat hus-
vagn vilket 

innebar vidgade vyer för katterna.

Grattis Dina!
Idag fyller hon 15 år – min alldeles 
speciella hjärtekatt! Det firar hon 
med favoriträtten: rå lövbiff. 

Ett STORT tack till Kristin Stenmark, 
som gav oss förtroendet att ta hand 
om denna underbara lilla varelse! 
Dina är helt enkelt en ”Once in a 
Lifetime Cat”, och varje dag tillsam-
mans med henne är en STOR gåva!

Anna (5 februari -21)

Pappas  
pensionärsliv
På grund av bråk 
mellan katterna 
hemma hos mig fick 
Zezze flytta ut efter 
kastreringen. 

Lyckligtvis till en top-
penfamilj där spral-
liga somalipojken 
Iggy bor. Som synes 
trivdes de bra ihop i 
sommarsolen 2021.


