
Årgång 21 Sid 1

KattSnack
 
 Nr  1   ~  2014  ~  Årgång 23

Välkommen även till vår hemsida :  www.sundsvallskattklubb.se

Nya styrelsen...

 Ha en skön vår
Kattens historia

Tandsjukdomar



Årgång 21Sid 2



Årgång 21 Sid 3

Ordförandes  rader  ~~~~~~

Hej alla medlemar!

I rådande stund så är planeringen av klubbens 
utställning i full fart. Utställare har även börjat 
anmäla sig till denna. Vi får nu hoppas att intresset 
bland tilltänkta utställare är stort, så att det blir 
en bra uppslutning av katter. Då får även de 
besökande sin del av utställningen. I bästa fall blir 
även några av de besökande nya medlemar i vår 
klubb. 

Hoppas även Du har möjlighet att hjälpa till på 
utställningen. För alla behövs och alla kan bidra 
på något vis, stort som litet. För er som inte har haft möjlighet att hjälpa till tidigare med våra 
utställningar, kan jag nämna att det kan vara riktigt roligt att få vara med och se vad vi tillsam-
mans i klubben kan åstadkomma.

Jag vill även påminna om medlemstävlingen 2014, som handlar om att värva nya medlemar. 
Vi är i skrivande stund totalt 98 st medlemar. Är det inte så att Du kanske känner någon 
granne, kompis eller kanske även har någon bekant som har en bekant osv som har katt? Kan-
ske den personen eller personerna vill vara med och dela vårt gemensamma intresse nämligen 
våra katter, eller vad tror Du?

Då vi nu står inför planering av inför kommande aktiviteter så vill jag att ni som har förslag på 
aktiviteter skickar dessa till styrelsen.

Hoppas på ett händelserikt år och att vi ses på utställningen! 

//Jimmy Åsberg, Ordförande.
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Jag vill tacka för den tid som jag 
suttit som ordförande för Sundsvalls 
Kattklubb. 
Det har varit en rolig men också 
bitvis jobbig tid. Jag önskar Jimmy 
Åsberg och den nya styrelsen lycka till i sitt arbete med 
att bedriva verksamheten inom klubben. 
Jag kommer fortfarande att vara aktiv inom klubben 
och kommer fortfarande vara utställningskommissarie 
på utställningen i april 2014. 
Anledningen till att jag inte ställde upp till omval är att 
jag har nya utmaningar och uppdrag som väntar runt 
hörnet i den rasring som jag också är medlem i och 
jag kände att jag inte hade tid att kunna göra ett bra 
uppdrag i båda föreningarna.

Roseanne

Hej igen!
Nu är jag tillbaka bakom datorn. Det 
skall  bli roligt att få göra klubbens 
tdning ännu ett år! 

Vill mycket gärna att ni inkommer un-
der året med någon form av material. 
Oh nej... nu börjar hon tjata igen!!! 
Japp, här skall tjatas :)) Skämt åt 
sido!

Sänd mig bilder kanske någon liten 
berättelse från din vardag med kis-
sen/kissarna eller bar ett tips om 

något ni vill att jag skall kolla upp och skriva om eller kanske några 
små vardagstips tll kattägare. Jag är tacksam för allt. 
Ni som varit på utställning, skicka foto och resultat!
Eller kanske parat Er lilla prinsessa skriv!  

Det kan bli en veterinärspalt om, ni skickar in eller ringer in er 
fråga/frågor skall jag vidarebefodrar jag dem och ni får svaret i 
nästa nr.

Min mailadress är:    e1keidser@gmail.com
Min tel är:                076-115 85 80                               

Väl mött detta år

Hjälp ! 
Till dig, som har anmält din katt till vår egen utställning, 
den 26-27 april och känner dig osäker, läs då det här!

När, var och hur gör man!!!
Ta det bara lugnt, HJÄLP finns på plats! 
Vår duktiga Susanne Svelander är nybörjar-utställares 
kunniga trygghet, som lotsar Er genom hela utställningen.

Ring henne gärna veckan innan utställningen och berätta 
att du vill ha hjälp! Det för att hon skall kunna ge just dig 
och din katt skräddarsydd hjälp.

Väl mött på utställningen

Susanne Svelander 
Mobil:  070-177 81 14
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Lite kuriosa

Kattenkabinet är ett privatägt 
konstmuseum i centrala 
Amsterdam i Nederländerna, 
tillägnat katten i konsten. 

Det grundades 1990, av nederlän-
daren William Meijer, för att hedra 
minnet av hans katt John Pierpont 
Morgan. 
I samlingarna finns målningar, 
teckningar, skultpurer, fotografier 
och affischer av bland andra 
Sal Meijer, 
Henriëtte Ronner-Knip, 1821-1909
Tsuguharu Foujita, 
Japan 1886-1968
Théophile Steinlen 1859-1923
 och 
Ed van der Elsken.1925-1990
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SUK

Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb

Den grundades 

1971
Klubbens ändamål 

är att
Förhindra 

och motarbeta djurplågeri

Arbeta 
för god katthållning

Seriös kattuppfödning 
genom 

klubbverksamhet, utställningar
och på andra sätt öka intresset för katten

som husdjur och familjemedlem.

Tillvarata 
medlemmarnas och deras katters intressen.

Söka kontakt 
och samarbeta med likasinnade.

Som huvudmedlem 
får Du 

SVERAKs Våra Katter
med 6 nr/år och klubbtidningen

KattSnack 
med 4 nr /år.

Du får också möjlighet att delta i klubbens 
aktiviteter i form av medlemsmöten,

studiebesök och aktiviteter med olika teman.

Klubbens Adress

Sundsvalls Kattklubb
c/o Jimmy Åsberg
Skellovägen 11 
862 40 Njurunda
Tel: 060-314 07
Email: jimmy.asberg@spray.se

Medlemsavgifter för År 2012
Aktivt medlemskap:
Huvudmedlem inkl Våra Katter.......................  400 kr
Familjemedlem................................................  100 kr
Ungdom upp till 25 år .....................................  200 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem ....................................................  150 kr

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge 
från uppfödare i SUK.......................................  350 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem.....................................................  150 kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

MANUSSTOPP
Till KattSnack:
 nr 2 ..................................................... 15 maj
 nr 3 ..................................................... 15 aug
 nr 4 ..................................................... 15 nov

Annons - Priser
Storlek                      Icke medlem          Medlem
1/1  Svart/vit              600  kr                    300  kr
1/1  Färg                    900  kr                    450  kr
1/2  Svart/vit              400  kr                    200  kr
1/2  Färg                    600  kr                    300  kr
1/4  Svart/vit              250  kr                    125  kr
1/4  Färg                    400  kr                   200   kr
1/8  Svart/vit              125  kr                     63   kr
1/8  Färg                    200  kr                   100  kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

Tidningsredaktioen                 Webmaster
Elisabeth Keidser                         Eva Johansson
Tel: 076-115 85 80                        Mobil: 072-311 02 10
E-mail:                                           E-mail:
e1keidser@gmail.com                   webmaster@ sundsvallkattklubb.se

Webbsida: www.sundsvallskattklubb.se
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SUK:s Styrelse 2012   

Ordförande
Jimmy Åsberg 
Skedlovägen 11, 862 40 Njurunda

Tel:  060-314 07
E:post:  
ordforande@sundsvallskattklubb.se
H:sida: www.123minsida.se/Zatash

Vice Ordförande
Caroline Jonsson
Nyland119, 86025 Kovland

Mobil:  076-811 22 75
E-post: 
caroline@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.leopardettee.se 

Sekreterare
Linda Larsson 
Sommartjärn 101, 155 91 Sundsvall
Mobil:  070-428 85 60
E-mail:  skreterare@sundsvallskattklubb.se
H-sida:  www.devochka.se

Caroline Jonsson bor i Nyland strax ovanför Kovland föder 
upp
Bengaler och Devon rex under stamnamnet S*Leopardette´s. 
Har alltid
haft katt men älskar alla djur. 

Har tidigare varit med som ledamot och  suppleant så det 
känns
ändå inte helt nytt.
Jag har även varit med i aktivitetsgruppen när vi hade den i 
SUK.
Jag hoppas att -14 ska bli ett mycket givande och händelserikt 
år och 
hoppas få träffa er alla på våraolika aktiviteter under året :)

Jag , hade den stora äran att bli vald till ny ordförande för Sundsvalls Kattklubb på årsmötet, som hölls den 
22- februari. 
Vem är då jag? Jag är en 43-åring som bor i Njurunda strax söder om Sundsvall, med min familj bestående 
utav min fru, 2 döttrar och 6 st katter.
Jag har sedan tidigare en hel del erfarenhet av föreningsverksamhet då jag tidigare har varit mycket engagerad 
i sportfiskeklubbar. Har även varit med att startat upp en fiskeklubb. 

Genom åren så har jag nog haft alla de olika uppdrag som man kan få i en ideell förening. Vilket kan vara till 
fördel med  detta uppdrag. Fiskar gör jag fortfarande vilket också uppskattas av våra katter.
Till vardags jobbar jag i en idéburen organisation nämligen Svenska Elektrikerförbundet, det är ett fackför-
bund. Där har jag tidigare haft en hel del fackliga förtroendeuppdrag, men sen ett antal år tillbaka så jobbar jag 
som arbetsledande regionombudsman.
Under hela min uppväxt har min familj levt med katter. När jag sedan flyttade hemifrån och träffade min fru 
som var allergisk, så blev det av naturliga skäl att vi inte skaffade pälsdjur. Redan år 2002 hörde jag talas om 
den sibiriska katten och att flertalet som är allergiska inte får allergi av den. 

Jag var och besökte en utställning i Sundsvall, men tajmingen var inte den bästa att skaffa katt då jag  reste 
mycket i mitt jobb. Sedan blev barnen lite äldre och började tjata om att skaffa katt. Så fick jag 2009 se en an-
nons om att det var en uppfödare i Sundsvall som hade sibiriska kattungar. Min fru var skeptisk men vi åkte dit 
och hälsade på och satt i ett rum med kattmamma och sju små kattungar. Min fru visade inga symtom på allergi 
och blev helt förbluffad. Det hela slutade med att vi köpte vår första sibiriska katt ur den kullen. Efter några 
månader köpte vi ytterligare en Sibirisk katt och 
vårt intresse för kattutställningar tog fart. 
Jag har sedan 2011 egen uppfödning ”SE*Zatash”. I dag består min uppfödning av sex sibiriska katter. Våra 
katter med uppfödning och utställning är ett stort intresse för hela familjen. 

Det var några rader om mig, Jimmy Åsberg

I februari 2004 flyttade en sibirisk kattfröken vid namn 
Nikopeja´s Devochka hem till mig och min familj. Hon tog 
våra hjärtan med storm och numera bor vi med fyra Sibirier. 

2007 registrerade jag mitt stamnamn Devochka’s och fick 
även min första kull. Har gjort Sveraks diplomering samt gått 
avelskurserna G1, G2 och avslutade i
januari 2012 även G3.
I mitt katteri har det också flyttat in ett yrväder till hund, som 
förgyller livet för både människo- och kattliv. 
Ser fram emot ytterligare ett år som klubbens sekreterare och 
att lära mig ännu mer om föreningsverksamhet samt att få 
fortsätta arbeta aktivt för katter och deras status 
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Ledamot/ Utställningssekreterare
Anette Nygård 
Januarivägen 56, 863 35 Sundsbruk
Mobil:  070-252 49 46
E-post:  istindra@telia.com
H-sida:  www.istindras.se

Ledamot
Agneta Jonsson 
Sodalen 185, 860 25 Kovland
Tel: 060-961 48
E-post:  agneta@sundsvallskattklubb.se
H-sida:  www.leopardettes.se

Kassör
Krister Björklund
Söndagsvägen 70 863 34 Sundsbruk
Mobil:  070-239 56 58
E-post:  kassor@sundsvallskattklubb.se
H-sida: gattoleones@gmail.com

SUK:s Styrelse 2012   

> nästa sida

Har varit ledamot, sekreterare samt jobbat i AktivitetsGruppen tidigare.
Är nu suppleant i styrelsen samt utställningssekreterare.
Det är jag som tar emot alla anmälningar från medlemmar som ska på 
utställning.
Jag är uppfödare av Norsk Skogkatt sen 11 år tillbaka med stamnamnet 
S*Istindra´s och jag bor i Johannedal.
Till vardags håller jag mest på med web-grafik samt pratar katt i telefon 
med likasinnade.

Krister Björklund heter jag och bor i Ljustadalen med mina tjejer, som är en 
Sibirisk skönhet och en pysslig Helig Birma.
Jag jobbar som personlg assistent.
Min uppfödning heter GaoLeone´s.
Är sedan ett år klubbens kassör och har varit webbmaster under en 3-årsperiod, 
som jag nu lämnat över till Eva Johansson. Har också varit sammankallande i 
klubbens Utställningsgrupp, som numer är Agneta Johansson.

Agneta Jonsson heter jag älskar katter, har alltid 
haft katt.
Jobbar inom hemtjänsten nattetid.
Jag föder upp bengaler och devon rex under 
stamnamnet
S*Leopardette´s.
Jag sitter nu mitt femte år som ledarmot i 
styrelsen och tycker
att det känns roligt och inspirerande att få vara 
med i styrlsen
för Sundsvalls kattklubb.
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Ledamot
Ing-Marie Lundin 
Ekorrvägen 10, 861 33 Timrå
Tel:  060-57 13 37,  
Mobil:  073-041 93 67, 076-818 21 84
E-post: inglundin@hotmail.com

Suppleant
Magnus Lundin
Ekorrvägen 10, 861 33 Timrå
Tel: 060-57 13 37
E-post: inglundin@hotmail.com

Revisor
Håkan Lindén
Alvägen 5, 854 63 Sundsvall
Tel: 060-17 20 46

Revisorsuppleant
Anitha Magnusson 
Storgatan 52 B, 852 30 Sundsvall
Tel:060-12 85 69
 Mobil:070-662 80 69
E-post: anitha.magnusson@spray.se

   SUK:s Styrelse 2012   

Till vardags jobbar jag på Villaägarnas Riksföbund. Där uppstår
nästan dagligen frågor av föreningsteknisk karaktär så jag känner
mig väl bevandrad bland stadgar, och dagordningar, protokoll
och revisionsberättelser.
En gång i tiden när vår första katt, Myllis, kom till oss blev jag
Myllis matte Anette medlemmar i SUK och hade en tid också
förtroendeposter i föreningen.Det känns naturligt att nu finnas i
styrelsens närhet som folkvald revisor.
Förutom Myllis har vi också Ferry och Milton hemma hos oss,
eller om vi bor med dem det kan diskuteras.

Jag heter Ing-Marie Lundin och fick förtroendet att få sitta med 
i styrelsen som ledamot. Det tackar jag för.
Jag gick med i Sundsvalls kattklubb i samband med att vi köpte 
vår första brittiska korthårs kille Björktassen`s Tiger 2009. Vår 
uppfödare tipsade om Sundsvalls kattklubb som hon tyckte var 
bra och hade fräscha idéer.
Jag bor i Timrå med min man Magnus, som är suppleant i 
klubben och våra två pojkar. Markus som är ägare till vår svart-
vita huskatt Maja.
Maja kom till oss från Öbacka katthem 2004 och är ca 8 år 
gammal. Måns var den som först ville ha en britt och är den 
som äger Tiger. Vi har utökat vårt kattgäng med en choklad- 
färgad britt kille, Ursus och vår lilla svarta hona Viva nu är det 
sammanlagt fyra katter. Jag älskar bitternas coby typ och före-
drar solida britter. Våra katter har gett familjen ett gemensamt 
intresse kattutställning. 
Till vardags jobbar jag som koordinator inom Stöd-o omsorg 
Sundsvalls kommun. Det innebär kortfattat att vi jobbar med att 
ordna en trevlig daglig-dag sysselsättning åt funktionshindrade. 
Ett roligt jobb med många spännande möten.   

Mitt namn är Anitha Magnusson.
Jag har alltid, sedan jag fick bestämma själv, haft katt och sedan 20 år tllbaka är det Helig Birma som gäller.Min 
första, en brunmaskad birma vars namn var Pontusoch köptes 1993 som sällskapskatt men, tävlade hela vägen till 
Europa Premier.
För att Pntus skulle få sällskap på dagarna köpte jag en blåmaskad birmapojke, Albin och så har det fortsatt...
Båda dessa katter blev 17,5 år gamla och nu är jag inne på min femte birma, det blev en hona, Estrella (Stella) 
denna gång.
Eftersom jag nu har mer tid har jag också skaffat stamnamn: S*Stellani´s och har haft min första kull med två små 
sötnosar.
Fr.o.m. 1996 har jag varit engagerad i klubbens verksamhet. 
Det började som för många andra, som suppleant och gick snabbt över till kassör, sedan har jag  haft funktioner 
som sekreterare, utställningssekreterare, tidningsredaktör och under många år ordförande. Ibland två funktioner 
samtidigt, jag tror att det enda jag inte varit är avelssekreterare.
Att arbeta i klubben har alltid varit spännande och engagerande.
Nu tänker jag att jag gärna ställer upp vid olika evenemang, typ visning av katt eller vid utställning då får jag träffa 
katter och “kattmänniskor” i alla fall.  

Jag heter Susanne Asplund och bor i Sundsbruk.
Har en Norsk Skogkatt som kommer från Istindra´s 
Är med i styrelsen för första gången och tycker det ska bli 
roligt och lärorikt. 
Har varit medlem i klubben sedan 2010 då jag skaffade 
raskatt. innan dess var det huskatt hemma i Ullånger.

Suppleant 
Susanne Asp
Februarivägen 58,  863 35 Sundsbruk 
Mobil: 073-839 81 78 
E:post:  susanneasplund_66@hotmail.com
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Redaktör
Elisabeth Keidser
Haparandavägen 225,  85731 Sundsvall
Mobil:   076-115 85 80
E-post:  e1keidser@gmail.com
H-sida:  www.ayuqadros.se

Webbredaktör 
Eva Johansson
Åkerbyvägen 218,  187 37 Täby

Mobil: 072-311 02 10
E-post:  webmaster@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.alohapopoki.se

Avelssekreterare
Redaktör  och Webmaster

Avelssekreterare
Byström Monica 
Sågverksvägen 180, 865 91 Alnö
Tel:  060-58 84 08, Mobil: 070-525 63 43
E-post:  monica.by@sundsvallskattklubb.se
H-sida:  www.knephs.se

Hej, jag heter Eva Johansson och kommer att ta över som web master för Suk´s hemsida.

Vem är då jag?
Bor i Täby utanför Stockholm sedan många år, men född och uppvuxen i Sundsvall, där jag 
gått på 
Östermalmsskolan (som inte finns kvar längre, men låg på Fridhemsgatan) Södermalmsskolan, 
Höglunda och Katrinelund.

Gift med Göran sedan mer än 30 år. Vi har en liten uppfödning av Maine Coon under namnet 
S*Aloha Popoki. Vi har haft raskatt sedan 1987, birmor och vi har fortfarande 1 birma men nu 
har vi även 4 Maine Cooner och en kull. Vi är båda är uppvuxna med huskatt.
Jag var med i några klubbar här nere i Stockholm runt 2000 men det var mest strul o bråk så 
för dryga 10 år sedan gick jag med i SuK i stället. Jag är flitig utställare och går ofta assistent 
på utställningar.
Jag är även web master för Maine Coon-katten. Jag är SVERAK diplomerad uppfödare, har 
gått Pawpeds G1 och G2 och är ombud för Sveland Djurförsäkringar. Det var kort om mig.

Jag heter Monica Byström och har funktionen avelssekreterare i
styrelsen.
Jag började mitt styrelsearbete som suppleant 2007.
Jag bor på norra Alnö tillsammans med min sambo Jim och våra
sibiriska katter, Sniff, Silje, Dariia och Sibylla. 
I uppfödningen finns också Smulan som bor som foderkatt hos 
Elsy och Bruno och Ville som jag samäger med en uppfödarkol-
lega. Jag föder upp under namnet S*Kneph´s. (det uttalas knefs) 
Det var lite klurigt att hitta på ett stamnamn.
Det blev många funderingar och biblioteksbesök innan vi kunde
enas om tre förslag. Vi fick inte vårat första förslag utan det var
det andra som godkänndes. 
Kneph var djuren och de spirituellas gud

Valberedningen
Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39A, 852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75, Mobil: 070-229 20 75
E-post:   H-sida:  www.bjaro.se

Valberedningen
Sanna Vallin
Vargmyra 341, 861 93 Ljustorp

E-post: sanna_maria@hotmail.com

Tyvärr ingen bild
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Felinae (små kattdjur) en av  fyra undergrupper till Kattdjur (Felidae), 
som är en familj i ordningen rovdjur. De små kattdjuren , våra vanliga kat-
ter, återfinns under släktet Felis.

Av Felis undersläkten är bara två av intresse 
nämligen Chaus och Felis.
 I Chaus finns det bara en kattart nämligen 
djungelkatten, även kallad rörkatt eller sump-
katt. Det är den största av de små kattdjuren 
och kan väga över tio kilo och bli upp till en 
meter lång inklusive svans. Pälsen är oftast 
rödgul. Katten finns över större delen av Asien 
och fram till Nildeltat. Det intressanta med den 
här katten är att den kan vara inblandad i vår 
nuvarande tamkatt. De gamla egypterna har 
hållit djungelkatter fångna i tempel och de lär 

även ha tämjt den till att jaga sjöfågel.

Under Felis finns släktet Silvestris, där den stora gruppen katter finns, 
vildkatterna. Troligtvis är det härifrån alla våra 
moderna raser härstammar. Det man med säkert 
vet är att egyptierna började tämja den afrikan-
ska vildkatten och det är därifrån som de tama 
katterna spred sig över världen. Den afrikanska 
vildkatten kan variera i färg från ljust rödgul till 
matt gråbrun och kroppslängden är ca. 65 till 
120 cm. Den europeiska vildkatten är större och 
kraftigare än den afrikanska.

Tamkattens historia
börjar för 3500 år sedan i Egypten, där relationen mellan katten och män-
niskan började. Katten dyrkades där som gud även innan den blev tämjd. 
Katten hade också sin egen gudinna, Bastet. Hon avbildades av de tidigare 
faraonerna som en lejoninna med katthuvud. Efter tämjningen av katten 
avbilades hon ofta som en liten katt.

Kattens mystiska krafter dyrkades genom solguden Ra. Varje natt förvand-
lades Ra till en katt och i sina ögon bevarade den solens strålar när den gick 
på jakt efter nattens ormar. 

Bastets eget tempel låg i staden Bubastis som ligger vid Nildeltat. Templet 
byggdes av samma faraoner som lät uppföra sfnixen. När Bubastis 945 f.Kr. 
blev Egyptens huvudstad upphöjdes också Bastet från lokal fruktbarhets-
gudinna till riksgud. Hon var en av de allra viktigaste gudarna i det forna 
Egypten, till och med faraonerna kom till hennes tempel och offrade. Årligen 
färdades över 700000 människor till Bubastis för att fira Bastet. Det sägs att 
det var den mest omtyckta festen av alla, kanske beroende på att det dracks 
mer vin på denna högtid än vad som annars dracks under ett helt år. Tyvärr 
är Bastets tempel idag helt förstört, men vi kan ändå få en uppfattning av hur 
det såg ut genom den grekiska författaren Herodotos som på 400-talet f.Kr, 
då kattkulten stod på sin höjdpunkt, besökte Bubastis.
Han skrev: 
“Inget tempel är så tilltalande för ögat som det i Bubastis. Templet står mitt i 
staden och kan ses var man än är. Portalen är arton meter hög och dekorerad 
med uthuggna figurer. Två kanaler, avledda från floden Nilen, omsluter byg-
gnaden, var och en 30 meter bred och skuggade av träd. Inuti helgedomen 
står avbilden av gudinnan.”
Det var alltså ett ståtligt tempel man hade ägnat åt sin kattgudinnan.

Katten var ett mycket viktigt djur och ansågs som heligt. Om någon dödade 
en katt fick han böta med livet och utförsel av katter betingade samma straff. 
Om en katt dog en normal död i hemmet iklädde sig alla husets invånare full 
sorg, bl.a. genom att raka av sig sina ögonbryn.
Eftersom man trodde att man måste bevara kroppen för att den skall kunna få 
ett liv efter döden, så balsamerade man den. På samma sätt gjorde man med 
katterna. Kungliga katter, och sådana som tillhört rika personer, fick en lika 
bra behandling som sin ägare. De lades inuti en förgylld träkista och den i sin 
tur placerades i en stenkista. 

Men de flesta fick en betydligt enklare behandling. När de dött tog man dem 
till ett heligt tempel, som Bastets, där katten balsamerades och lades i heliga 
gravkammare.

MEDELTID
Vi i vår moderna värld har kanske svårt att förstå hur betydelsefull katten var 
som skadedjursbekämpare, men det sätt att behandla katten som egyptierna 
hade kan ge oss en bild av hur viktig den verkligen var.

I medeltidens Europa sågs katten nästan enbart som ett nytto-djur, mycket 
få hade det till sällskap. Att katten betydde mycket för dåtidens folk kan 
följande visa: År 936 bestämde en 
prins av Wales att kattens värde skulle bestämmas efter förmågan att jaga 
möss. 
En kattunge var värd en penny och när den fångat sin första mus två pence. 
Om någon stal en katt eller dödade den fick han böta fyra pence. Detta var en 
hel del pengar på den tiden. 
Trots människornas goda omvårdnad om sina tamkatter såg man 
osentimentalt på vildkatterna. De jagades gärna, till och med munkarna hade 
tillåtelse att jaga katter. För det mesta rådde det en mycket god stämning 
mellan munkarna och deras katter, men blev de för många sköts de. Som 
prydnad kunde munkarna kanta sina kåpor med kattpäls. 
Det skrevs en fin dikt om en katt av en irländsk munk någon gång på 800 
talet, den handlar om hans älskade katt 
Pangur Ban. Den börjar ungefär så här: “I and Pangur Ban, my cat, it’s a 
similar task we’re at. Hunting mice is his delight, hunting words I sitt all 
night.”

I den belgiska staden Ypres, spelas varje år kattens historia upp, från att 
ha dyrkats som gud till att betraktas som djävul. Från stadstornet kastades 
leksakskatter ut till folket. Tyvärr har det inte alltid varit leksakskatter. På 
900 talet anklagades Ypres innevånare för att dyrka katten lika mycket som 
egyptierna och för att rentvå stadens folk bestämde greven att man årligen 
skulle kasta ut 2-3 katter från stadstornet. 
Man kan undra om de gjorde detta för att visa att de inte dyrkade katten eller 
för att hylla kattens magiska förmåga att klara höga fall. Man slutade inte 
kasta ut katter förren 1817.

Under medeltiden försvann gudsdyrkan av katten, men man övergav inte tron 
på att den hade mystiska magiska krafter.
Redan på 1200-talet började katten misstänkas för att ha samröre med djävu-
len. Det sades att katten var i förbund med en krigisk tempelherreorden i det 
heliga landet Palestina. När de mäktiga munkarna i herreordern återvände 
till Frankrike kände sig kungen hotad, och torterade dem som kättare. Några 
erkände att de hade dyrkat gudabilder av svarta katter och att ha tagit avstånd 
från Kristus. Man kan undra om det bara var nonsens framtvingad av tortyren 
eller om så verkligen var fallet. 
Kattkulten var väl etablerad borta i mellanöstern och det fanns mycket fler 
katter där än här i Europa, så det kan mycket väl ha varit så att munkarna 
blev förtjusta i katterna. Men att tycka om katter sågs nu av kyrkan som att 
man var i pakt med djävulen. Efter denna händelse blev det regel att anklaga 
kättare att ha förbindelse med katter. Ensamma vänliga kvinnor som gav 
kringströvande katter mat, och lätt blev kattvänner, sågs som häxor. Om 
kvinnorna höll fast vid gammal folktro ansågs de som kättare och hade de 
dessutom katt var det bevisat att de utövade gamla fruktbarhetsritualer. Kat-
ten ansågs viktig för häxkonsten och ansågs vara demon eller till och med 
djävulen själv.
En av de första häxprocesserna utspelades på 1500 talet i England. Där 
anklagades tre kvinnor för att ha bett deras svartvita katt, Satan, att döda en 
granne och en av kvinnornas make. Satan sades också kunna byta gestalt, 
t.ex. till hund. Det slutade med att en av dem blev frikänd för sina vittnesmål, 
den andra blev slängd i fängelse, och den tredje hängdes. 

I århundraden förföljdes häxor och fick fruktansvärda straff. Inte gick det 
bättre för de stackars katterna heller. De fick utstå fruktansvärda plågor, de 
brändes levande på stora bål, de hängdes och flåddes levande och utsattes 
för många andra grymheter. Man ansåg att om man plågade katten, plågades 
också djävulen. Så i århundraden fick katten och kattälskande kvinnor utstå 
hemska plågor för att kristendomen ville ta hämnd på de gamla religionerna.

Kattens historia
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När så småningom häxtron dog ut på 1700-talet, försvann inte tron på kat-
tens magiska krafter. Man spikade upp katter i husen för att skydda husets 
invånare mot onda krafter och råttor. Man vet inte om de blev uppspikade 
levande eller döda.

Varför förföljdes då katten? Vad var det som fick de forna egypterna att se 
den som gud och medeltids människan som djävul? En orsak till att den 
sågs som gud är säkerligen dess superba egenskap som råttfångare. Men 
andra anledningar till både dyrkan och avsky är helt enkelt att man totalt 
missförstått kattens biologi. Katten är helt enkelt den perfekte jägaren, med 
den perfekta kroppen. t.ex. de skinande ögonen som medeltids människorna 
menade var tecken på satanatiska krafter, och egyptierna såg som tecken på 
gudom. Katten levde från början i den mörka skogen och ögonens reflekt-
verkan gör att den kan se sex gånger bättre i mörker än vi människor. Men 
det mest missförstådda är parningen. Katten parar sig nämligen flera gånger, 
vilket medeltidsmannen såg som mycket ogudaaktigt. Honans ägg befruktas 
nämligen inte vid första parningen så hon måste para sig fler gånger. Det är 
ett bra sätt att förhindra inavel.
Det är viktigt att påpeka att det inte är katten som förändrats utan bara vår 
syn att se på den.

Man kan säga att cirkeln har slutits, från att ha varit älskad och dyrkad som 
gud i Egypten blev den under medeltiden förföljd som djävulen, men nu är 
katten åter det älskade djur som den så väl förtjänar.

 KATTEN OCH RÅTTORNA
En av kattens allra viktigaste egenskaper är att den är en sån utmärkt rått-
fångare. Nuförtiden skaffar man sig väl knappast katt av denna anledning, 
men långt tillbaks i tiden var det i stort sett det enda som räknades. Man kan 
se att katten gjorde ett bra jobb på den behandling katten fick, inte minst i 
det forna Egypten. Katten behandlades väl fram till dess att kristendomen 
kom och förstörde allt någon gång in på 1200-talet. Asiens och särskilt Borte 
Orientens katter har alltid behandlats väl, och oftast varit bättre belönade för 
sitt arbete än här i Europa. I Amerika brydde man sig länge inte ett dugg om 
katten. Först omkring 1750, då Pennsylvania bokstavligen översvämmades 
av råttor, insåg man kattens stora värde. Trots att det bara är ca 245 år sedan 
så finns det idag ungefär 55 miljoner katter i USA!

Eftersom det är råttan som katten jagat i alla dessa år bör man känna till lite 
om deras historia för att verkligen förstå vilken viktig roll katten spelat i 
mänsklighetens historia.

Tamkatten förekom redan över hela Europa när man omkring år 400 drab-
bades ett dittills okänt problem. Då började de första brunråttorna komma. 
De spred sig snabbt och förökade sig något fruktansvärt. Alla dessa råttor 
ledde till stora sjukdoms epidemier och epidemi efter epidemi härjade de 
närmsta århundradena i Europa. Man började förstå varför egyptierna varit 
så tacksamma mot katten, och insåg att katten var det enda som kunde hjälpa 
dem mot den fruktansvärda bruna råttan. Katten blev nu oumbärlig. Man 
bedrev från Nordsjön till Adriatiska havet en mycket kostsam handel med 
katter som understöddes av regeringarna. Priset bestämdes efter kattens vikt, 
ålder och jaktförmåga.

När de första korsriddarna återvände från det heliga landet började ett nytt 
skede i kattens historia. På skeppen hade riddarna inte bara med sig stora 
vackra katter utan också den mycket ovälkomna svarta råttan. De förökade 
sig snabbt och spred sig överallt. Den svarta råttan är verkligen produktiv, på 
bara tre år kan ett enda par och dess avkomma sätta flera miljoner råttor till 
världen.
Snart var även klostren översvämmade av råttor. Nunnorna, som inte fick 
ha något som helst djursällskap, tvingades nu ändra reglerna och göra ett 
undantag för katten. Nu gick alla katter till attack mot råttorna och lyckades 
till slut slå dem tillbaka.

Nu börjar kyrkans grymma förföljelse av katten. Trots råttinvasioner och 
medföljande olyckor, som digerdöden (bröt ut 1346 och krävde 25 miljoner 
liv i Europa på mindre än 7 år), fortsatte de med sin fientliga attityd. Inte för-
rän på 1700-talet slutade man plåga katten . Nu kommer också en tredje råtta 
in i bilden, den grå råttan som är ännu större och aggressivare än de tidigare.
Från och med 1750 finns den grå råttan i England och snart spred den sig 
över övriga Europa. Men p.g.a. krig och diverse elände, bl.a. den franska 
revolutionen, hade man annat att tänka på än råttutrotning. Katthataren 
Napoleon Bonaparte försökte stoppa råttorna med gift och fällor, men han 
lyckades inget vidare och fick till slut ta sitt hatobjekt, katten, till hjälp. Men 
hundratals år av förföljelse gjorde att det nu bara fanns några hundratusen 
katter kvar i Europa. De hade inte så stor chans mot det otal råttor som länge 
frodats och haft det bra. Människorna hade visserligen slutat förfölja katten, 
men man behöll sin vaksamma attityd mot den och brydde sig inte om den. 

När Louise Pasteur på 1800 talet upptäckte bakterierna och kom på det 
viktiga med hygienen, började man se på katten, som ofta tvättar sig, 
som det renligaste av djur. Man kunde utan smittorisk ha det i hemmet 
som keldjur. I slutet av 1800 talet kom också de första kattutställnin-
garna. Katten fick nu ett mer skyddat liv och kunde snart ta upp kampen 
med råttorna och mössen igen.

Felis Chaus
även kallad Jungelkatt

Felis Silvestris
även kallad Europeisk vildkatt
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Huskatt, blandraskatt eller bondkatt 
är de officiella benämningarna på 
alla de katter som saknar stamtavla, och alltså inte är registrerade i 
någon kattorganisation. Även om båda föräldrarna är registrerade 
raskatter så kallas avkomman ändå huskatt om den inte registreras.

Huskatten kallas också ofta vardagligt bondkatt, eller felaktigt eu-
ropé. Den sistnämnda är emellertid en helt egen ras - dagens huskatt 
är så genetiskt uppblandad att den har ganska litet gemensamt med 
europén.

Tamkatten har varit känd i cirka 5000 – 6000 år.¨
Olika kattraser har olika egenskaper som hos raskatter mer eller 
mindre kan förutses. Huskattens egenskaper är oftast mer okända och 
oförutsägbara

Uppfödningen är kanske ändå en större skillnad mellan raskatt och 
huskatt än vad stamtavlan är. Att ungarna vuxit upp under trygga 
förhållanden, fått mycket mänsklig stimulans från tidig ålder och 
är friska och vaccinerade. Det skiljer i kattungens temperament om 
uppfödaren hanterat och lekt med ungarna över sammanlagt hundra 
timmar under de första tolv veckorna, mot att ungarna vuxit upp 
på ett höloft och kommer fram först efter flera veckor. Det finns 
naturligtvis huskatter som fått kattungar där ägaren exemplariskt tar 
hand om ungarna och försumliga raskattuppfödare. Men motsatsen är 
vanligare.

Huskatter kan ha vilket temperament som helst, men är oftast frisk 
och har vanligtvis inte så många nedärva sjukdomsanlag, som kan 
vara fallet med vissa framavlade raser. Tas huskatten väl omhand, 
lever den oftast länge. Medellivslängden är ungefär 15 år.

När man tänker på en bondkatt, ser man ofta en randig korthårskatt 
framför sig, men bondkatter kan se ut på många olika sätt, vara lång- 
eller korthåriga, ha olika färger och olika temperament. Vanligast är 
korthåriga huskatter eftersom genen för kort hår är dominant, men en 
huskatt kan naturligtvis också vara långhårig.  Vanligen är huskatter 
tigré  (makrill) eller tabbymönstrade, alltså marmorerade med svarta 
ränder eller ringar men, det finns även de som har ”prickar” som kal-
las spotted. 

Kattdjur finns på alla kontinenter utom Australien. Uttrycket raskatter 
uppkom i mitten av 1800- talet och bestod av de naturliga kattraserna 
som funnits i tusentals år. De raser som har tillkommit – är bla resul-
tatet av kringresande kattälskare som funnit nya intressanta kattyper.

 

SVERAK utfärdar huskattbevis för huskatter vars 
ägare är medlem (observera att det inte gäller stöd-
medlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

 Huskattbevis liknar till viss del raskattens 
stamtavla i det avseendet att beviset består av en 
inlaga med omslag.

Omslaget har plats för veterinära kattester såsom 
vaccination, hörsel-, ID- och kastreringsintyg. I in-
lagan finns bland annat uppgift om kattens namn, 
kön, födelsedatum, hårlag och färg, ID-nummer 
samt ägare. Varje huskattbevis erhåller ett unikt 
bevisnummer.

 Huskatt kan tävla på utställning i huskattklass 
under förutsättning att den är lägst uppskattnings-
vis sex månader. Är den över tio månader ska 
den vara kastrerad och ID-märkt. Läs mer under 
rubriken “Utställning”. 

 Samtliga huskatter ska ha huskattbevis utfärdat 
av SVERAK för att få ställas ut på SVERAK-
utställning.

 Huskatt
 vår älskade sanerare, 
  kel- och lekkompis

Skaffa gärna denna DVD om huskatten, den 
finns att köpa på djuraffärerna.
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Några frågor till 
en   SUK-medlem

Kattägare, hur blev du det?
Kattägare blev jag i slutet av år 2006, erbjöd mig 
att adoptera en hemlös katt, som strök omkring vårt 
flerfamiljshus mycket länge och matades av boende i huset. Sundsvalls djurhem 
fångade in katten, lät den genomgå en veterinärundersökning med kastrering, 
behandling för örskabb. Katten hade klöst sönder örat pga klåda, örat har blivit som 
en hopknövlad klump. Katten fick namnet Örjan av djurhemmet och enl veterinä-
rens bedömning var han högst 2 år då.

Vad var det som gjorde att du valde ”din” ras och hur många kissar blev de?
Han blev “min huskatt”, senare har han fått sällskap av katten Sizi, brittisk korthår 
också kastrerad. Hon är född i dec 2007.

Vad gjorde dig till medlem i SUK?
Blev medlem i SUK eftersom katten Sizi deltagit på kattutställningar och det krävde 
medlemskap i kattklubb.

Är du aktiv som medlem?
Är inte en aktiv medlem, men tycker att klubben är jättebra och har många aktiv-
iteter. Jag har bl annat deltagit i Kattens dag och kattutställningar samt föreläs-
ningar/kurser som klubben arrangerat. Har också fått hjälp att fylla i anmälnings-
blanketter och betalningsförfarande för kattutställning i Finland, som tyvärr var 
fulltecknad i fjol, så det blev ingen utställning för Sizi utomlands.

Har du något spännande på gång under 2014?
Pga att Sizi har fått foderallergi och genomgår behandling med Hypoallergenic-fod-
er nu så har planering för 2014 inte blivit aktuellt. Har fått tips och recept från SUK 
på kattfoder att göra själv när behandlingen med hypoallergenic-fodret är klart.

Har du fler intressen förutom katterna, i så fall vad?
Djurintresset har gjort att i familjen numera även ingår en lapphund född 2010, som 
troligtvis väntar valpar till våren

Har du några önskemål vad klubben skulle kunna ha för aktiviteter för sina medlemmar 
kanske även bjuda in andra klubbar?
Har inte förslag på nya eller fler aktiviteter från SUK tycker att de gör ett bra jobb 
som kattklubb.

Finns det något speciellt som du vill skall finnas med i KattSnack?
Kan inte komma på något just nu. Det som kanske jag hade önskat på SUK:s hem-
sida vore tips på hur man kan näta in olika typer av balkonger, eller någon person 
man kunde kontakta för tips om detta.

Till sist:  1vad längtar du till just nu?
Börjar få lite vårkänning i luften och föder en längtan mot våren och ljuset.

Namn: Barbro Eriksson
Sysselsättnig: Prom-
enader, vardagssysslor 
etc.
Familj: Två katter och 
en hund

Då var det dags för SUK:s stora 
utställning  

Gärdehallen den 26-27 april

Vi behöver lite mer folk som jobbar under 
Lördag och Söndag.

Det behövs en

Sjukansvarig 
Den skall kunna ge första hjälpen vid skada, 

se till att det finns 
bandagematerial och annan utrustnng som 

behövs.

Du som vill ställa upp här 
Kontakta: 

Utställningskommisrie Roseanne 
Forslund 

Mobil: 070-229 20 75

Nybörjarhjälpen
 behöver någon/några som kan hjälpa 

Susanne med nybörjarutställarna

Du som vill ställa upp här 
Kontakta:

Susanne Svelander 
Mobil: 070-177 81 14
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Jag var på en föreläsning om tandsjukdomar på katt, för en tid sedan, som 
Skogkattslingan arrangerade. Följande information hade jag med mig i 
bagaget när jag gick hem.

Tina Mannerfeld från Västerås arbetar som veterinär sedan 28 år 
tillbaka. Hon har specialiserat sig på kattens tänder och tandsjuk-
domar och arbetar med denna inriktning. Tandsten är i jämförelse 
med FORL ett kosmetiskt problem.
Tandsten är ofarligt i sig. Det är bakterierna som sätter sig på 
tandstnen som är farliga. När man väl fått bort tandstenen, kan 
den dock vara tillbaka inom 7 dagar igen. Det finns massor av 
andra tandproblem som ofta glöms bort. I södra Europa har man 
kommit längre i kunskapen om tandproblem. Tina berättar att det 
tar lika lång tid att bli ”djurtandläkare” som det tar att bli ”männi-
skotandläkare”.

Förändringar i djurmunnen hit-
tas oftas när det gått för långt. 
Tandvärk är smärtsamt! Djuren har 
svårt att yttrycka denna smärta. 
De kan fortsätta äta och tugga på 
andra sidan. Tandvärk syns inte 
på utsidan! Det är därför det är 
extra viktigt att kontrollera djurets 
munhälsa. Djuret ska inte lida i 
onödan, säger Tina. Det finns 300 
arter av bakterier i munhålan. Ge-
nom sår i munnen kan bakterierna 
spridas genom blodomloppet ut i 
kroppen.

Katter har rovdjursbett men inga tuggytor. De små framtänderna 
(incisiverna) löngst fram i underkäken och överkäken anväder katten 
när den kammar ut tovor i pälsen. Om katten inte sköter sin päls, 
kontrollera att katten inte har värk i de små tänderna. Hörntänderna 
(canintänderna) eller till vardags ”huggtänderna” anväder katten för 
att hålla fast bytet. Resten av tänderna ska kunna bita sönder bytet. 
Detta sköter kindtänderna (premolarerna och molarerna).

Gingivitis eller tandköttsinflammation är den vanligaste tandsjuk-
domen i världen. 60% av fullvuxna katter drabbas av detta. I detta 
procental är en lindrig variant inräknad.
Gingivitis uppkommer när gamla matrester lägger sig som plack ner 
mot tandköttskanten. Kroppen försöker stöta bort bakterierna. De 
vita blodkropparna åker upp till tandköttets kant för att forsla bort 
bakterierna. I detta läge rodnar eller svullnar tandköttet. Tätningen 
mot tandköttetfungerar inte så bra och bakterierna kommer in under 
tandköttet. Om detta inte tas bort, söker sig bakterierna neråt och 
bryter ner tandbenet, vilket följs av tandlossning. Om man inte stoppar 
denna process i tid, bryts tanden ner.
Tina tycker att det är synd att vi inte borstar tänderna på våra katter 
mer än vi gör idag. Tandborstning är det bästa för att förhindra tand-
sjukdomar. 
Om katterna redan som kattungar vänjer sig  vid tandborstning brukar 
det inte vara något problem i längden. Katterna måste man övertala 
för att kunna borsta tänderna på dem. Vår egen tandkräm med fluor 
är inte bra för katten. De får ont i magen av den! Man skall använda 
tandkräm som är avsedd för katter, t ex ”Virbac” som säljs hos en del 
veterinärer. Den har smak av skaldjur.  
Man väljer antingen en mjuk barntandborste eller så tar man tandkrä-
men på  en bit gasbinda och gnor på tänderna. Det är viktigt att man 
borstar utsidorna på tänderna noga!!!

FORL är absolut den viktigaste tandsjukdomen när det gäller katter, 
enligt Tina. Redan på 1920-talet beskrev Professor Hopewell-Smith 
sjukdomen i medicinskrifter. Man gjorde ett studium på 250 gamla 
kattkranier i USA och man hittade då endast enstaka fall av sjukdo-
men. Att fallen var så få berodde förmodligen på att katterna som 
studerades var unga katter.

Moderna undersökningar på 
432 katter i Nederländerna 
gav utfallet 62% som hade 
sjukdomen. I USA har undersökningar på klinik givit resultatet 67% 
som hade FORL. I en annan undersökning i Sverige valdes 100 katter 
slumpmässigt som skulle sövas av någon anledning och då passade 
man på att kontrollera tänderna på dem. 26% av dessa hade FORL 
på en eller  flera tänder. Vilka katter får då FORL? 

Är det raskatter, katter som äter burkmat mm? Det finns  inga bevis 
för att sjukdomen skulle ha något samband med raskatter eller med 
katters matvanor att göra.

FORL har funnits sedan 1920-talet. Sjukdomen föll därefter i glöm-
ska. 1955 publicerades en artikel där man beskrev kariesliknande 
förändringar under tandköttskanten på katt. 1976 visade Scneck och  
Osborn att så inte var fallet, eftersom ingen destruktiv nedbrytning 
orsakad av bakterier kunde påvisas i tandens  dentinlager. En succes-
siv nedbrytning av tanden upptäcktes dock i stället. Mycket talar dock 
för att FORL ökar i frekvens. Även hos huskatter och större kattdjur 
såsom tigrar förekommer denna tandsjukdom.
Katterna som har FORL har någon histologisk förändring i rothin-
nan och som utvecklar sjukdomen. Ett hål vid tandköttskanten kan 
vara början på FORL. Nedbrytningsprocessen börjar på rothinnan 
och röntgen krävs för att hitta den. Rötterna ser maskätna ut. Tina 
visade tänder som hade angripits av FORL och de såg inte vackra ut. 
Förloppet kan även sprida sig in i pulpan. Om katten biter i något, går 
tandkronan av. En frisk tand ramlar inte ut. Om vuxna katter tappar 
tänder kan det vara FORL. När sjukdomen når ända upp i tanden 
har det gått för långt. Förloppet börjar vanligtvis på premolarerna och 
sedan på molarerna och rör sig symmetriskt i munnen. De angripna 
tänderna tas bort. Därefter får man gå på regelbundna kontroller. 
Sjukdomen kan uppstå igen efter flera år. De yngsta katterna i de pro-
jekt som gjorts var 1 år och de äldsta var över 8 år. FORL förkommer 
även i vildkattspopulationer och i Öststaterna hos ovaccinerade katter 
som åt kött fanns den också.

De FORL-angripna tändernas rötter 
är mycket svåra att få bort. Därför 
gör man ibland kronamputation och 
låter resten få vara kvar. Man täcker/
syr igen över tanden. Värst är när 
sjukdomen har spridits sig ända upp 
i tanden. Det är då, som katten får 
tandvärk. Så länge sjukdomen håller 
sig i rötterna, tror man inte att djuret 
har så ont, enligt studier.

Tina menar att man helst inte ska tandsanera djuret i samband med 
en operation. En tandsanering gör att munbakterierna sprider sig 
genom blodomloppet ut i kroppen. Trots detta förekommer sådant 
idag, mest på grund av praktiska skäl. Tina berättade om en katt som 
genomgick tandsanering i samband med en kastrering. När man 
rörde kattens tandkött hackade den tänder! Operationen gick dock 
katten helt förbi.

Nedanstående fakta om FORL, har skrivits av veterinär Ann Petters-
son och sköterska Sara K Löfberg på Veterinärmedicinska fakulteten, 
Institutionen för kirurgi och medicin på smådjur på SLU i Uppsala/
Ultuna.

FORL är ett tandlidande som förekommer hos katt. 
Orsaken är ännu så länge okänd. Sjukdomen karaktäriseras av 
successiv nedbrytning av tänderna som drabbar även vilda kattdjur.  
Flera olika faktorer har föreslagits bidra till sjukdomens uppkomst, 
såsom mekanisk stress, underliggande sjukdom, immunologiska 
faktorer och obalans i fodret. 
Frekvensen av sjukdomen tycks öka. Det är mycket möjligt att or-
saken bakom FORL beror på flera olika faktorer.

Feline odontoclastic resorption lesions 
(FORL)
och andra tandsjukdomar hos katt
Text: Marianne Hård
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Kliniska symtom
Sjukdomen är mycket smärtsam. Ofta har drabbade katter svårt att 
äta, framför allt när de bjuds hård eller  kall mat. FORL ses ofta på 
kindtänderna men alla  tänder kan drab-
bas. Flera tänder kan vara angripna och 
skadornas svårighetsgrad kan variera 
mellan olika tänder hos samma individ. 
Ofta söker djurägaren veterinärvård för 
att katten har dålig aptit. 
Men FORL upptäcks även vid rutin-
mässiga tandsaneringar. Sjukdomen 
utgörs av varierande grader av förlust av 
tandsubstans. Skadorna delas in  fyra 
olik stadier. 

Stadie 1  Från början ses grunda ytskador nära tandköttskanten, som 
inte går in i tandbenet. 

Stadie 2 omfattar defekter som sträcker sig in i tandbenet. Då tan-
dens pulpa och tandbenet har förbindelse med varandra blir skadan 
mycket smärtsam. 

Stadie 3 Pulphålan har angripits. 

Stadie 4 omfattar förlust av normal tandstruktur av tandens krona, 
nedbrytning av roten eller sammanväxning av rotrester. 
Nedbrytningen av roten kan vara så omfattande att kronan helt saknar 
rötter och endast sitter fast i tandköttet.

Andra till fjärde stadiet ses tydligt vid röntgenundersökning av an-
gripna tänder.
Katter med FORL lider vanligen även av inflammation i vävnader som 
håller tanden på plats. I anslutning till den skadade tanden ser man 
ofta att tandköttet runt om är inflammerat och börjar lätt blöda vid 
beröring. Ibland ses tillväxt av tandköttet och läkkött som täcker tand-
skadan. Tidiga skador kan ibland påvisas utan att det är inflammation 
i tandköttet, vilket kan tala för att de inflammatoriska förändringarna 
som  vanligen ses i samband med FORL är sekundär till skadorna.

Det tycks inte finnas någon entydig köns- eller raspredisposition för 
sjukdomen. Dock verkar FORL öka med stigande ålder.

Behandling
För närvarande finns ingen behandlingsmetod som avbryter sjuk-
domsförloppet. I dag rekommenderar man att tänder som har skador 
som sträcker sig in i tandbenet dras ut. När det gäller långt gångna 
defekter görs ofta en kronamputation i ställe för att dra ut tanden på 
grund av att roten är så skör och lätt går sönder. Det är viktigt med 
återbesök dels för att inga komplikatoner tillkommit samt att inga fler 
tänder har angripits

Dålig anderdräkt hos katt
Källa: Fredrik Ståhlberg  Leg Veterinär

Dålig andedräkt förekommer hos katt även om det inte är ett lika vanligt prob-
lem som hos hund. Dålig lukt från munnen kan katten ha utan at det behöver 
bero på något sjukligt men ibland är lukten starkt och då kan det vara motiverat 
med en undersökning hos veterinär. Det finns flera sjukliga tillstånd där dålig 
lukt från munnen, eller halitosis med medicinsk terminologi, är det första up-
penbara tecknet på ett allvarligt problem.

Orsak
Man kan dela in orsaker till halitosis i två kategorier.
A, När katten har ätit illaluktande föremål tex rutten mat . Det här är ett ovan-
ligt problem då katter av naturen brukar vara mycket kräsna med vad de äter.

B, Tillstånd där bakterieväxt i mun och svalg producerar illaluktande ämnen. 
Bakterierna kan få fäste och växa till av många olika anledningar. Tandsten, 
skador på tänder, inflammerat tandkött och tumörer i mun eller svalg bildar 
grogrund för bakterier. FORL (Feline odontoclastic resorptive lesions) är 
en speciell tandsjukdom för katter där hål i tänderna uppstår innifrån. Man 
vet inte vad som orsakar detta men det är smärtsamt och lämnar hålrum där 
bakterier trivs.
Mycket ovanliga orsaker är mat som blir kvar i mun, svalg eller matstrupe på 
grund av nervskador som hindrar katten att svälja.

Symtom
Förutom den dåliga andedräkten beror det lite på orsaken. Tandsten brukar 
vara uppenbart för de flesta men tandstenen kan dölja allvarligare skador som 
tandfrakturer och blottade tandrötter. Inflammerat tandkött är illrött och ömt, 
ofta lättblödande. Vid smärtsamma tillstånd kan katten ha så ont att den inte 
kan äta. Man kan då ofta se katten gå fram till matskålen för att äta men sedan 
vänder den och går därifrån. I de fall där katten har svårt att svälja kan man se 
symtom som hängande käke, intensivt dreglande och oro. Katten försöker äta 
och dricka men kan inte eller spiller mycket.

Diagnos
Normalt görs en grundlig allmän undersökning av katten plus en del tester för 
att se att nervsystemet verkar fungera som det ska. För att få en korrekt diag-
nos krävs vanligen att katten sövs för en grundlig undersökning av munhåla 
och svalg. Ibland behövs tandröntgen för att se vilka tänder som är skadade 
och hur allvarligt skadade de är.
Behandling

Tumörer i mun och svalg försöker man om möjligt operera bort. Innan man 
gör drastiska operationer (idag finns möjligheter att operera bort stora bitar 
av käkbenet för att bli av med en tumör) så bör man ta en biopsi, dvs ett 
vävnadsprov, för att få veta vilken typ av tumör man har med att göra. Är det 
en elakartad tumör bör man tänka sig för både en och två gånger innan man 
bestämmer sig för operation och man ska definitivt leta efter tecken på dot-
tertumörer i lymfknutor, lungor och bukorgan först. Har tumören redan spridit 
sig eller om risken att den återkommer är stor är det vanligen inte rimligt att 
utsätta katten för en smärtsam operation. Strålningsterapi och cellgiftsbe-
handling kan låta främmande för många men behandlingsmetoderna finns 
tillgängliga i Sverige idag och är ibland ett alternativ till operation och ibland 
ett komplement dvs man opererar samt strålbehandlar och/eller medicinerar 
med cellgifter. Allt beror på vilken typ av tumör man har med att göra.

Tandsten i sig är ett enkelt att skrapa bort och bör göras i narkos med speci-
alanpassad utrustning som gör rent även in under tandköttskanterna. Med en 
vanlig tandskrapa som man köper i zoo-butiken kan man få bort det värsta på 
ytan men inte den tandsten som finns under tandköttet och ner i fickor. Är en 
eller flera tänder frakturerade eller angripna av FORL och infekterade är det 
vanligen att rekommendera att den/de dras ut. Inflammationen i tandköttet be-
handlas med bakteriedödande medel, som tex klorhexidinlösning, och i svåra 
fall kan antibiotika vara motiverat. Smärtstillande och antiinflammatorisk 
medicin bör ges för att minska besvären för katten medan skadorna läker ut.

Nervskador som orsakar svårigheter att svälja kan vara mycket svåra att 
åtgärda. Allt beror på den underliggande orsaken.

Förebyggande
Hindra din katt att äta illaluktande saker som tex dålig mat. Förebygg tand-
sten och tandköttsinflammation genom tandborstning (viktigast) och olika 
fodertillskott som förhindrar nybildning av tandsten eller munsköljmedel som 
försvårar bakterietillväxt.
Att regelbundet ta tandsten hos veterinären är ett enkelt sätt att försäkra sig 
om en bra munhälsa för katten. Tänk på att tänderna ska hålla hela livet.

                                                           SSa
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                                        Årsmöte 2014-02-22

Närvarande medlemmar med rösträtt: Susanne Asplund, Krister Björklund, Monica Byström, Emma Danell, Åsa M Eriksson, Daniella Forslund, 
Roseanne Forslund, Pia-Lisa Halonen, AnnCharlotte Johansson, Caroline Jonsson, Elisabeth Keidser, linda Larsson, Anette Lindén, Britt-Marie Norberg, 
Anette Nygård, Ragnar Röding, Lina Ullerstam, 
Jimmy Åsberg och Marita Åsberg Rydberg.
Närvarande medlemmar, ej rösträtt: Martina Hedström, Håkan Lindén, Seth Nilsson, Anna Ojala och Sanna Vallin

Mötets öppnande
Roseanne Forslund öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna till Sundsvalls kattklubbs årsmöte 2014. 

2. Närvarolista och fastställande av röstlängd  
Närvarolista skickas runt till alla som är närvarande för påskrift och på plats finns  
19 personer med rösträtt samt 5 personer som ej har rösträtt 
Se bilaga 9

3. Val av mötesordförande  
Valberedningen berättar att ett förslag på årsmötes ordförande har inkommit på Glenn Sjöbom, som har tackat nej. 
Årsmötet lämnar Jimmy Åsberg som förslag till mötesordförande, som tackar Nej. Valberedningen lämnar förslag på mötesordförande Sanna Vallin som 
tackar ja. 
Inga fler förslag lämnas. 
 Årsmötet väljer Sanna Vallin till årsmötesordförande. 
Se bilaga 8 

4. Val av mötessekreterare  
Valberedningen lämnar Linda Larsson som förslag till Årsmötessekreterare, som tackar ja.  
Inga fler förslag lämnas.  
 Årsmötet väljer Linda Larsson som årsmötessekreterare.  
Se bilaga 8 

5. Val av två justerare och två rösträknare  
Valberedningen lämnar Marita Åsberg Rydberg och Monica Byström som förslag till justerare av årsmötesprotokoll samt till rösträknare på årsmötet, de 
tackar ja.  
Inga fler förslag lämnas.
 Årsmötet väljer Marita Åsberg Rydberg och Monica Byström som justerare och rösträknare på årsmötet.  
Se bilaga 8 
 
6. Fråga om årsmötet blivit korrekt kallat  
 Årsmötet anser att årsmötet blivit korrekt kallat.  

7. Fastställande av dagordningen  
Förslag lämnas på att Motionerna skall flyttas från punkt 17 till att komma efter punkt 11.  
 Årsmötet väljer att flytta punkt 17 till att komma efter punkt 11. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Kassör Krister Björklund och sittande ordförande Roseanne Forslund berättar om året som har gått. Bland annat att klubbens ekonomi för 2013 har varit god 
och aktiviteter har gjorts för medlemmarna med bland annat en föreläsningskryssning. Klubben har också investerat i bord som kommer att användas mest i 
samband till utställningar som klubben anordnar. 
Se bilaga 1 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning  
Sittande ordförande Roseanne berättar kring balans- och resultaträkning samt att Kassör Krister ger ett förtydligande till vad det är som klubben betalar till 
SVERAK. 
Vi betalar en del till SVERAK / medlem, en del till tidningen Våra Katter samt att vi betalar till SVERAK / bedömd katt på utställningar som klubben ordnar.  
Se bilaga 2 

10. Revisionsberättelsen  
Håkan Lindén som är klubbens revisor berättar om Revisionsberättelsen samt talar han om att det inte finns något att anmärka på och att han yrkar på att 
årsmötet ger ansvarsfrihet för styrelsen. 
Se bilaga 3 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Årsmötet röstar för ansvarsfrihet till styrelsen.

Årsmötet går nu till uppflyttad punkt 17 Motioner 
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17. Motioner 
Inga Motioner har inkommit till klubben däremot skall förslag om förtydligende i klubbens stadgar nummer 1 – 10 beslutas om. 
Se bilaga 4 

Förslag 1 Avser ett förtydligande för § 3 
Förslag 2. Avser ett förtydligande för § 5 
Förslag 3. Avser ett förtydligande för § 7 (Ändring: skall inte stå av klubben utan i klubben) 
Förslag 4. Avser ett förtydligande för § 10 
Förslag 5. Avser ett förtydligande av § 11 
Förslag 6. Avser ett förtydligande av § 13 
Förslag 7. Avser ett förtydligande av § 14 
Förslag 8. Avser ett förtydligande av § 15 
Förslag 9. Avser ett förtydligande av § 16 
Förslag 10. Avser ett förtydligande av § 19 

Årsmötets hela röstlängd röstar Ja till ett genomförande av dessa förslag och paragrafen justeras omedelbart och detta börjar gälla direkt. 
 Ny dagarordning enligt genomklubbat förslag. 

13. styrelsens förslag. 
Styrelsen har inga förslag

14. Fastställande av avgifter för nästa år  
Kassören lämnar styrelsens förslag på avgifter för nästa år 2015 som ligger kvar på samma nivå som 2014. Samt att alla medlemmar, förutom 
familjemedlemmar, får klubbtidningen kattsnack, som kommer ut 4 gånger/år. 
Se bilaga 5
 Årsmötet röstar för förslaget.

15. Verksamhetsplan och budget   
Sittande ordförande Roseanne går igenom verksamhetsplan för 2014 och sittande Kassör Krister går igenom budget för 2014 
Se bilaga 6 
 
Årsmötet röstar ja till verksamhetsplan och budget för 2014. 

16. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter  
1 ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter 
Se bilaga 7 
 Årsmötet röstar ja till fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 

17. Val av ordförande 
Valberedningen har fått två förslag till ordförande: Krister Björklund samt Håkan Lindén 
bägge har tackat Nej till uppdraget. 
Se bilaga 8 
Årsmötet lämnar Jimmy Åsberg som förslag till ordförande, Jimmy tackar Ja  
 Årsmötet väljer Jimmy Åsberg till Ordförande för Sundsvalls kattklubb 

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen berättar att Monica Byström kliver av sitt uppdrag som ledamot i styrelsen och ställer sin plats till förfogande samt att Anette Nygård ställer 
upp för omval som ledamot i styrelsen. 
Valberedningen lämnar förslag på Anette Nygård och Linda Larsson. 
Se bilaga 8 
 Årsmötet väljer Anette och Linda till ledamöter.
  
Valberedningen berättar att Daniella Forslund kliver av sitt uppdrag som Suppleant i styrelsen och ställer sin plats till förfogande samt att Linda Larsson 
inte ställer upp för omval till Suppleant. Valberedningen har fått in 4 förslag, dessa är Susanne Asplund, Magnus Lundin, Marie Carlberg som har tackat Ja 
och Susanne Svelander som har tackat Nej 
Se bilaga 
 Årsmötet väljer Susanne Asplund och Magnus Lundin till suppleanter genom sluten omröstning 

19. Val av revisor och suppleant  
Valberedningen har fått ett förslag på revisor på Håkan Lindén som tackat Ja till omval samt ett förslag på suppleant på Anita Magnusson som har tackat Ja 
Se bilaga 8 
Årsmötet väljer Håkan som revisor och Anita som suppleant. 

20. Val av ledamöter till valberedningen 
Valberedningen har inte fått in något förslag av ledamöter till valberedningen. Däremot har valberedningen ringt runt och talat med medlemmar och ställt 
frågan om de kan tänka sig att sitta med i valberedningen. Roseanne Forslund har tackat ja till ledamot i valberedningen och årsmötet lämnar Sanna Vallin 
som förslag till ledamot i valberedningen. Sanna tackar ja. 
Se bilaga 8 
 Årsmötet väljer Roseanne och Sanna som ledamöter till valberedningen.  

21. Övriga frågor  
Inga övriga frågor har inkommit och inga övriga frågor kommer upp under punkt 21. 

22. Mötets avslutande  
Sanna tackar för förtroendet som årsmötesordförande och avsluter mötet.
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Årsmöte 2014

Årets mycket trevliga årsmöte 
började med en föreläsning av 
leg. veterinär Åsa Järnberg från 
Sundsvalls Djursjukhus, som 25 
av klubbens medlemmar lyssnade 
till. 
En mycket trevlig och lättfattlig 
föreläsning allmänt om kattens 
hälsa och vad som kan vara bra 
att ha hemma om katten blir dålig, 
blivit biten/klöst osv. 
Lite om fetma, lever och leder.
Hur känslig kattens lever är att den tar stryk mycket fort.
Lukt av aceton ur munnen på katten kan var ett tecken 
på njursvikt och att räkor kan ge katten högt blodtryck. 
Basapoteket bör bestå av : Sårtvätt för katt, en krage, 
vetflex, en termometer, hederliga kultermometern är 
säkrast. Sprutor 1-10 ml utan kanyl är mycket bra att ha 
hemma.

Efter föreläsningen hade vi fikapaus med härligt 
mellansnack. När benen var sträckta och nikotinsuget 
stillat var det dags för årsmöte. 

Med Sanna Vallin som årsmötesordförande och Linda 
Larsson som årsmötessekreterare  klubbades en ny 
styrelse fram, med Jimmy Åsberg som ordförande, se 
protokoll.

När årsmötet var klubbat och klart var det dags att Tacka 
Roseanne Forslund för hennes 4 år som Sundsvalls Katt-
klubbs ordförande och Monica Byström som ledamot, 
hon har varit en av trotjänarna till klubben. Monica sitter 
kvar som avelssekreterare. Daniella Forslund tackades 
för sitt år som suppleant.
Följande aktivitet var Prisutdelning för klubbkatterna 
och dess ägare.

Årsmötet avslutades med en underbar buffé. Det var 
så gott, så gott. När vi sedan skingrades var alla nöjda, 
mätta och glada. 

Undertcknad fotade under Tacket och prisutdelningen 
men, fotona blev inte det de skulle blivit men, väl blev 
det ett kramande med olika danssteg...
Hoppas att ni har överseende med att jag lägger in dem 
i tidningen.

 Red.
Elisabeth
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Måndag -Fredag 10.00 - 19.00
Lördag 10.00- 17.00

Söndag 11.00 - 17. 00
     Tel: 060 - 61 67 70 Fax: 060 - 61 49 75

                     
                      www.djurmagazinet.se                                                  Antennvägen 14, 863 33 Sundsbruk,  Bredvid JYSK 

 
 Annonstorget

VETERINÄRHUSET SÖDRA BERGET
Regementsvägen  9
852 38  Sundsvall

Tel:060-789 0871                   MÅN-TORS  08.00-17.00   FRE  08.00-15.00

Jag är SUK´s Agria ombud 
ni är välkommen att kontakta mig angående försäkrings/uppfödar 
frågor.

Ylva Edgren 0690-61887 076-1025152
ylva.edgren@ombud.agria.se
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Avs:
Sundsvall Kattklubb
c/o Jimmy Åsberg
Skellovägen11
862 40 Njurunda

B-Föreningsbrev

Vinn presentkort på 1 000 kr! 

 

Sundsvalls Kattklubb utlyser en medlemstävling 
under 2014 där du har möjlighet att vinna ett 

presentkort på 1 000 kr i Birsta City 
  

Tävlingsregler: 
Mellan 1/1—31/12 2014 värvar du medlemmar till klubben och 

skicka ett e-post meddelande till kassören på personen du värvat. 

Du får 1 p för huvudmedlem/ungdom/kattungeköpare och  
0,5 p för familjemedlem/stödmedlem 

Du kan följa på hemsidan de som ligger 
”10 i topp”. 

Medlemstävling 2014 


