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Ordförandes  rader  ~~~~~~

Hej alla medlemar

Nu är klubbens utställning över för denna gång. 
Som tidigare så engagerar utställningen ett antal 
av våra medlemmar. 

Själva planeringen/förarbetet startar upp flera 
månader innan så det är en händelserik aktivet som 
genomförs. Kort om utställningen kan nämnas 
att det inte kom lika många utställare som det var 
tänkt. Styrelsen fick ha ett antal styrelsemöten före 
utställningen för att fatta beslut, ut i från rådande 
omständigheter och fakta. Men det känns som att i 
stort så gick även denna utställning bra. 
Nu återstår det lite efterarbete med bland annat ett uppföljningsmöte för att inhämta 
konstruktiv kritik, tankar och idéer som vi kan ta med oss för framtida arrangemang av 
utställningar. 

Hur gick det då ekonomiskt för klubben med utställningen, då det inte kom lika många 
utställare som tanken var? I skrivande stund så har inte alla fakturor inkommit än. Men det 
känns som att det kan tänkas bli ett noll- resultat med förhoppningen på någon krona plus. 

Vi får inte glömma bort vad en utställning kan tänkas medföra för positiva effekter. Som 
exempel kan nämnas att katterna uppmärksammas och därigenom så hjälper vi troligen till 
att höja kattens status. 

Vi medlemmar i klubben har ju samma intresse nämligen våra katter. I och med klubbens ut-
ställning så engagerar det klubbens medlemmar, som då har tillfälle/möjlighet att göra något 
gemensamt, som har koppling till det gemensamma intresset KATTER. Troligen innebär 
utställningen även att klubben kan få fler medlemmar då klubben syns både på plats men 
även i massmedia med detta arrangemang. 

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar och icke medlemmar som har jobbat och gjort det 
möjligt att genomföra klubbens utställning, tack alla ni!

Nu närmar sig sommaren och förhoppningsvis kommer sedan en intressant höst. Den blir ju 
vad vi gör den till eller hur? 
• Hur vill du fylla på med innehållet till hösten?
• Har du förslag på någon aktivitet som du tycker att klubben skall anordna? 
• Kanske en föreläsning i något ämne skulle kunna vara intressant? 
• Eller varför inte en studiecirkel? 
• Hör av dig till någon i styrelsen om du har någon idé till någon aktivitet, stort som 

smått! 

Jag vill även denna gång påminna om klubbens medlemstävling 2014 som handlar om att 
värva nya medlemmar. Vi är i skrivande stund totalt 113 st medlemmar. Är det inte så att 
även Du kanske känner någon granne, kompis eller kanske även har någon bekant som har en 
bekant osv som har katt? 
Kanske den personen / personerna vill vara med och dela vårt 
gemensamma intresse nämligen 
våra katter eller vad tror Du? Du kanske kan fråga dem…

Hoppas på ett händelserikt år och att vi ses på någon av klubbens 
kommande aktiviteter J

//Jimmy Åsberg, Ordförande.
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Exempel på hur varmt det kan vara i bilen efter att den stått 
en stund. En hund/katt tål inte hög värme lång tid utan att få 
värmeslag. Mellan 20 och 50 minuter tar det i 49° C värme 
innan hunden/katten får livshotande skador. 
En bil som står i skuggan, när det är ca 25° C i skuggan 
ute, får en inne-temperatur på 49° C efter i genomsnitt 48 
minuter. Minsta uppmätta tid det tog för temperaturen att gå 
upp så långt var 28 minuter. En hund/katt med med en inre 
kroppstemperatur på 42° C riskerar att dö utan snabb och 
effektiv veterinärvård. 
Läs gärna Sofia Lagerströms “Hundhållning i bil”

Bilen kan bli en 
dödsfälla för våra barn 

och djur

Ha en forsatt trevlig sommar
!!! Manusstopp till nästa nr: 15 aug !!!
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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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E:post:  ordforande@sundsvallskattklubb.se
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Vice Ordförande
Caroline Jonsson
Nyland119, 86025 Kovland

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

Suppleant
Magnus Lundin
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Tel: 060-57 13 37
E-post: inglundin@hotmail.com

Redaktör
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Mobil:   076-115 85 80
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Webbredaktör 
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Ledamot
Ing-Marie Lundin 
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Tel:  060-57 13 37,  
Mobil:  073-041 93 67, 076-818 21 84
E-post: inglundin@hotmail.com

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

Sekreterare
Linda Larsson 
Sjömansvägen 3, 854 61 Sundsvall

Mobil:  070-428 85 60
E-mail:  skreterare@sundsvallskattklubb.se
H-sida:  www.devochka.se

Valberedningen
Sanna Vallin
Vargmyra 341, 861 93 Ljustorp

E-post: sanna_maria@hotmail.com

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

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

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

Revisor
Håkan Lindén
Alvägen 5, 854 63 Sundsvall

Tel: 060-17 20 46

Suppleant 
Susanne Asp
Februarivägen 58,  863 35 Sundsbruk 

Mobil: 073-839 81 78 
E:post:  susanneasplund_66@hotmail.com

Valberedning 
Redaktör & Webmaster
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En vårdag    på Djurmagazinet

med gäster...

Djurmagazinet inte bara en 
butik...
Det är också en plats där Djurskyddet Katthjälpen, Sundsvall har 
sina omplaceringsdagar. Mona Svensson och Ove Abrahamsson 
har med sig de katter, som de på grund av olika anledningar tagit 
om hand. För omplacering fanns där katter som är upphittade och 
ägarlösa. De fanns de som måste byta hem. Katterna säljs till ett 
självkostnadspris och de har kontrakt,  är vaccinerade, kastrerade 
och ID-märkta. Det ligger en hel del jobb innan det är dags för nytt 
hem.
Som kattuppfödare, kattbeteende-rådgivare, föreläsare och författare 
var Susanne Hellman Holmström där med sin kunskap och svarade 
direkt på frågor om katten och även problem med den samme. Su-
sanne H H reser runt i Sverige för att hjälpa kattägare att förstå och 
hjälpa sin katt med föreläsningar och som här direkt på plats svara 
på deras frågor.
Med sig hade Susanne med sig en kvinna från Djurskyddsföreningen 
”Hitta Katten” i Enköping.
AGRIA fanns också med för att delge katt-/djurägare vikten av att 
ha sin älskling försäkrad. Kristin Widmark från SUK var där med 
S*Runsvik´s Quicksilver gav goda råd om att ha katt och framför 
allt pälsvård. Quvicksilver är en ”cool” kille som sitter på stolen när 
matte sagt så. Han gjorde sitt bästa för att ”nagla fast” Anettes söta 
lilla tik, som var både glad och livlig. 
Anette Nygård var där med sin vackra ”skogisar” som hon stolt 
visade upp.
Krister Björklund var där med sin mentor Anne Allonen och spred 
glädje och berättade om AleoVerans uderbara inverkan på både 
djur- och människokroppen. Den kan  faktiskt rädda liv. (Det kan 
undertecknad skriva under på av egen erfarenhet.)
Butiksägarinnan Monica Mattfolk var glad att kunna ge möjlighet 
till detta evenemang. Hon förgyllde dagen med gott fika och ett glatt 
humör.
                                                                          Text: Elisabeth K
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Var och varför katten först tämjdes av människan är och 
förblir ett mysterium på grund av brist på bevis. Men his-
toriker och arkeologer har kommit med hypoteser som är 
ganska sannolika. Dessa hypoteser är visserligen baser-
ade på vad som inom juridiken kallas ”indicier”, men de 
är resultatet av ett sunt resonemang. Man menar att det 
finns en relation mellan de tidiga människosamhällena 
och vildkatterna som båda parterna hade glädje av.

Även om man funnit lämningar av katter vi arkeologiska 
utgrävningar i Europa och på andra håll i den gamla 
världen, är det omöjligt att veta om dessa djur var tama 
eller ej. De rester man, till exempel, hittat från den afrikan-
ska vildkatten (Felis silvestris libyca) i grottor som män-
niskor bott i under förhistorisk tid, är förmodligen rester 
från katter som jagats för pälsens och / eller köttets skull. 
Men även utan något klart bevis har historikerna antagit att 
tämjda afrikanska vildkatter var vanliga före de tidigaste 
vittnesbörden om att denna katt tämjts. Arkeologiska fynd 
av katter finns överallt i den gamla världen. Det är möjligt 
att tama katter levde i närheten av, eller på , människornas 
boplatser under praktiskt taget varje tidsperiod. Arkeolo-
giska kattfynd på Cypern pekar på att det fanns tamkatter 
på ön redan för ungefär 7 000 år sedan. Eftersom det inte 
fanns några inhemska vildkatter på ön måste dessa katter 
kommit från andra länder. Och eftersom dessa katter var 
lika stora som vildkatterna, hade de förmodligen tämjts 
ganska nyligen. De förändringar som skiljer tamktter 
från deras vilda stamfäder inträffar redan efter ett fåtal 
generationer. 

RÅTTERNAS OCH MÖSSENS  ROLL
Det är mycket troligt att katter som tämjdes på grund av 
deras naturliga jaktinstinkt, som utnyttjades av människan 
för att hålla råttor och möss borta från säd och annan föda. 
Även om det finns både råttor och möss över hela världen 
så härstammar de från Mindre Asien och Orienten (den 
svarta råttan) och östra Asien (den bruna råttan) och södra 
Europa och Asien (husmusen). Därför kan man anta att de 
första försöken att tämja katter ägde rum i dessa områden.

Hur katten tämjdes...

Visste du...

… att historikerna anser att tämjandet av katten 
för ungefär 7 000 år inträffade relativt sent? Det 
hände nämligen efter att man börjat tämja hästar, 
hundar, grisar och nötboskap.

… att den korthåriga katten anses härstamma från 
den afrikanska vildkatten? Den långhåriga katten 
är förmodligen resultatet av tämjandet av en lång-
hårig art – möjligen manualen- som fortfarande 
existerar i den asiatiska delen av Ryssland, Kina, 
Tibet, Iran och Afghanistan.
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Djurtolk, Livscoach, Föreläsare etc, etc

Strängarna är många på Anne Allonens lyra

Jag heter Anne Allonen och jag bor i Ljungaverk på en gård med 
djur och natur runt hörnet. Här har jag bott i 26 år med min son 
och alla mina djur. 

Som liten var jag otroligt intresserad av djur och speciellt ute 
i naturen, mitt absoluta favoritdjur är älgen! Den kan jag åka 
många mil för att få se och skåda under en säsong. Att få se 
andra vilda djur är en stor bonus under en älgsafari.  Naturen 
är en fantastisk tillgång för min själ och för min energipåfylln-
ing. Jag absolut älskar våren dessutom. 
Tänk att få sitta i hästhagen med en kopp kaffe tidigt en vår-
sommarmorgon, höra alla fåglar som håller serenad, titta på 
den skira grönskan som sprider sig upp över bergen, höra 
hästen tugga på sitt morgonmål och ha en vit änglahund 
sittandes bredvid sig, en underbart stor kille som njuter av att 
finnas till och göra sin matte glad med alla upptåg han hittar 
på under en dag. DET är livskvalitet! 
Att vara i NUET, att njuta av det som är och det som finns, 
att känna solen smeka kinden varmt och vänligt, att känna 
vinden ruska om i löven och frisyren..... Det är livskvalitet!

1994 såg jag en dokumentär om en kvinna som heter Sa-
mantha Khury, en fascinerande stund med en kvinna som 
sa sig kunna prata med djur, döm om min förvåning när jag 
fick höra att hon skulle komma till Sverige och hålla kurs! Jag 
anmälde mig genast! Och nästa år igen!
1995 gick jag kurs för henne första gången! Här kan man 
snacka om en fantastisk kvinna! Hon måste upplevas för att 
man ska förstå hennes storhet! Så ända sedan 1995 har jag 
envist jobbat på med att tala med djur, jag har haft många 
djur hemma hos mig och ännu fler som jag har besökt och 
fått mig en pratstund med. Och det häftiga med att vara 
Djurtolk är att man aldrig blir riktigt fullärd! Hela tiden lär man 
sig nya saker! Just nu sitter jag i en ny fas igen, jag utvecklar 
healingkunskaperna med hjälp från ”ovan” mer än så vill jag 
inte säga men spännande är det!

Jag har haft och ämnar ha flera kurser i ”Konsten att tala 
med djur” även här har jag utvecklat mina kurser till att in-
nefatta många möten via datorn. Och här är det roliga att 
under kursen lär sig så gott som alla att tolka djuren, men 
dilemmat är att man inte tror sig kunna det när man kommer 
hem! Men med hjälp av internet kanske jag kan råda bot på 
även detta.

Det här är min nya nisch, att ha kurser via nätet, både inom 
djurkommunikation och även Må-Bra-kurser för människor. 
Många kriser i mitt liv har gett mig kunskap att föra vidare, 
enkla små knep för att människors vardag ska bli så bra 
som möjligt! Jag har även en friskvårdterapeutsutbildning i 
bakgrunden vilket också stärker min kunskap inom den här 
biten. Det är ju inte så konstigt att jag också gärna rekom-
menderar Aloe Vera av märket Forever Living till människor 
för att de ska må bättre.

Att berätta om mitt liv och om mina erfarenheter är något jag 
älskar att göra och gärna gör! Jag har under en längre period 

i mitt liv också varit föredragshållare och lärare på både 
KomVux och Gymnasiet i Ånge och att få engagera unga 
människor det är kul!

Vem är då jag? 
Jo jag är en vanlig tant som älskar människor, ärliga männis-
kor, och djur. Jag blir 57 år i år men känner att jag har mycket 
kvar att göra ”och en röd Porsche med vit skinnklädsel ska 
jag ha innan jag dör!” Oj oj oj vad många gånger jag har sagt 
dessa ord! Det är inte så viktigt idag men det kanske säger 
lite grann om att jag har mycket kvar att uppleva både som 
djurtolk, livscoach, naturälskare och Porschefantast!

Min hemsida kan du gå in och kika på om du vill veta lite mer 
eller så ringer du, jag finns här!

www.kraam.dinstudio.se
                                                                    Text & foto: Anne Allonen
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Syfte
Syftet med hälsoprogram-
met är att förhindra att det 
föds katter med dubbla 
anlag för PK-brist. Häl-
soprogrammet bygger på 
DNA-testning.

Bakgrund
PK-brist beror på en ärftlig 
defekt på enzymet pyru-
vatkinas. Hos en drabbad 
katt fungerar inte enzymet 
normalt, vilket leder till 
perioder av svår blodbrist 
(anemi) och detta kan i 
värsta fall leda till döden. 
Då symtomen ofta är dif-
fusa kan sjukdomen vara 
svår att upptäcka.
PK-brist ärvs recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste bära det 
defekta anlaget för att avkomman ska drabbas.
Drabbad katt (affected), med dubbel uppsättning av sjukdomsanlaget, utveck-
lar med tiden PK-brist.

Några trädgårdblommor som är giftiga för katt

Om du har dessa i din trädgård, se till att katten inte äter på dem !

Stormhatt

Artemisia

Chrysntemum
Caprifol Lejongap

Fingerborgs-
blomma

Vallmo

Visste du att...

...du kan förgifta din katt om du använder loppsprejerellr puder på 
fel sätt? Läs alltid bruksanvisningen  mycket noga. Särskilt kattun-
gar är känsliga för sådana produkter.

...du aldrig  ska försöka få en katt som fått i sig ett frätande ämne 
att krkas? Det bara förvärras kattens illstånd.

...om du har en oljefläck på din infart så bör du  hälla på sand så att 
oljan sugs upp? Annars kan din katt få olja på pälsen, den slickar sig 

 

Många kattägare tror felaktigt att ormbett är ofarliga för katter! I 
de lindrigaste fallen blir katten bara svullen på platsen för bettet. 
I de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Katten 
får en lever- och njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går 
över med vila och lämplig medicinering. I de allvarligare fallen 
får den kraftigare lever- och njurskador. Blodkropparna faller 
sönder med allvarlig blodbrist som följd. Blodäggvita läcker ut 
och det uppstår stora ödem under buken, bröstet och i benen. 
Intensivbehandling krävs, men trots den överlever inte alla kat-
ter ormbetten.

Det har stor betydelse var bettet tar. Den vanligaste är att katten 
blir biten i nosen och läpparna. Ibland tar bettet i en eller flera 
av tassar. Man vet aldrig på förhand vilken katt som kommer att 
bli dålig. Man måste utgå ifrån att vilken katt som helst kan bli 
dålig.
En orm hugger sitt byte och sprutar in giftet i såret. Ormen 
doserar uppenbarligen olika vid olika tillfällen. Ibland tycks 
inget gift komma alls, vid andra tillfällen kommer en större dos.
Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter eller enzymer. De 
påverkar blodet så att blodkroppar faller sönder och blodprop-
par bildas. Ett av enzymerna bryter ner vävnaderna, frigör de 
kroppsegna substanser och verkar som gift.
Först märks ormbettet inte så mycket på katten, men efter ett tag 
blir den trött och vill helst ligga. Efter någon timme svullnar den 
bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna 
svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter 
ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och 
svullnaden kan sjunka ner på halsen.
Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider 
sig uppåt benet.
De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farli-
gaste i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är 
det inte, som tur är. Trots att de flesta katter blir bitna i nosen, är 
det de som får bettet i tassen som oftast dör. Vad beror detta på?
Blodet pumpas runt med hjälp av hjärtat. Men i kroppen finns en 
annan typ av cirkulation som vi inte talar så ofta om, nämli-
gen lymfcirkulationen. Till stor del sköts den cirkulationen av 
musklernas sammandragningar. Ormgiftet i en tass bryter ner 
vävnaderna så att giftet lätt kan sugas upp. Lymf-cirkulationen 
sprider sen giftet.
Om en katt dessutom går på benet då den ömsom böjer och 
ömsom sträcker på tassen sprids giftet ännu mer effektivt.
Om din katt blir ormbiten, gör så här:
• Inspektera och leta efter bettet
• Om du kan få tag på is – lägg ett kylande omslag
• Håll katten i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben
• Uppsök veterinär

Ormbett

Huggormar kan ha olika mönster och färg.
Den helsvarta huggormen kan förväxlas 
med snok men snoken har dock oftast
ljusa fläckar i nacken.
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SUK:s utställning
26-27 april

BIV  NOM Lördag

Supreme Champion
Söndag

GIC S*Bjaro’s Harald Blåtand
SIB as 01 21

Ägare: Roseanne Froslund

Ex 1 NOM
Lördag

S*Stellani´s Agnes
SBI c

BIS
Lördag

Vilja
Ägare: Kim Källström

BIS
Lördag

Askis DSM 
HCL n 09

BIS
Söndag

Knut
HCL e

Ägare: Liselott Sjödin Joutsen

 HP NOM Lördag, HP NOM Söndag

SP SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow
MCO as 03 23

Ägare: Eva Johansson

Premier
Lördag

S*AyuQadro´s Hemera
 MCO n 09 23

Ägare:Elisabeth Keidser

CAC
Sundsvall 27 april

Sybo´s Onico
MCO  gs

Ägare: Elisabeth Keidser
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Ägare: Eva Johansson

Supreme Premier 
Östersund 14-05-04

SP/CH Midälva Amanda Rina 
DRX d

Ägare: Susanne Svelander 

IC titel 
 Trondheim 140412 

IC Midälva DisseDisens Lisen 
DRX n

Ägare: Susanne och Ted Svelander
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Några frågor till en  SUK-
medlem tillika uppfödare
Text:
Elisabeth K
Foto: Frida och Erik

   
  Frida! 

... en tempramentsfylld, känslig kvinna med ett stort hjärta som klap-
par extra mycket för djur och deras rättigheter. Att visa respekt för 
varje enskild individ är en självklarhet för henne.
Hon har sedan barnsben haft mycket djur ikring sig, där fanns bl a 
både katter och hundar.

-Jag ”samlade” på trasiga djur som jag hjälpte till ett friskare och 
bättre liv, berättar Frida och fortsätter. -Min mamma var alltid med 
och hjälpte mig.
Att Frida blev veterinär till yrket i sitt hemland är inte svårt att 
förstå!
-En av mina hundar, en schäfer, började att gräva intensivt vid ett 
tillfälle, han grävde upp en liten ca 3-veckors kattunge... Det otroliga 
var att den levde !!! Den lilla stackarens öga hängde utanför ögon-
hålan. Det var jättejobbigt att se, men jag opererade bort det och fick 
igång den lilla. Hon hade en otrolig livsvilja och repade på sig, växte 
upp och blev en underbar katt som levde länge hos oss. Hon var  en 
mycket klok katt denna hona.
I Fridas kontakt med djur avspeglar sig den kärlek hon känner för 
dem, som sagt...De har tröstat henne när hon varit ledsen, varit 
clowner för att få henne glad igen och varit spralliga när hon varit 
glad o sprallig.

När så flytten till ett annat land blev aktuellt upplevde Frida valet att 
lämna sin älskade katt skulle bli mycket svårt för henne. Men när det 
är som mörkast brukar ljuset finnas runt hörnet... Frida fick ”hjälp”  
med sitt val från oväntat håll.  Hennes älskade katt tog valet själv 
och somnade in innan flytten. Den kloka honan hade avlastat Frida 
trots att den också samtidigt gav en sorg men, nu visste Frida att 
inget ont mer kunde hända henne.

Frida kom till Sverige ensam utan dem hon älskade mest – djuren! 
Men på lut fanns det en annan kärlek som väntade, Erik! Idag är de 
en familj med katter och en hund.

Fridas lägntan efter sin älskade djur kom till Eriks kompis kän-
nedom. Han i sin tur hade varit arbetskamrat med en Abbesinier-
uppfödare som hade en kull. Med sig hem från Jan Sjögren i Uppsala  
hade de en liten Aby vid namn Solis och ”sagan blev all”. 
-  Det var väl inte kärlek på en gång, jag tycke ju om grova katter 
med stora tassar. men Erik hade haft typmässigt liknande katter..  
säger hon.
Men en grov kisse flyttade också in hos Frida och Erik. En röd liten 
björn vid namn Izor från Björkstakattens Brittiska korthårs-uppföd-
ning.
Men, Solis visade sig vara en alldeles speciell katt!
- Hon blev som en Gudinna för mig och när jag tittade in i hennes 
ögon tyckte jag att jag hade kontakt med hela universum! Hon tröst-
ade mig när jag var ledsen, hon var sjuksköterskan när någon var 
sjuk etc. etc.! Hon ”talade” och visade för mig när hon ville något 
speciellt. Ja, hon fyllde hela huset med sitt kärleksfulla sätt. Solis 
blev liksom hjärtat i huset.

Frida och Erik var överens om att vara med i den kattklubb som 
fanns på orten och SUK fick nya trogna medlemmar.

Frida och Erik var överens om att vara med i den kattklubb som 

fanns på orten och SUK 
fick nya trogna medlem-
mar.
Solis blev parad med 
en vacker hane och 
födde tre fina kattungar 
och hon var en under-
bar mamma till sina 
telningar; -berättar Frida 
rörd.. 

Men sorgen nådde familjen, Solis somnade in och tomrummet efter 
henne var totalt, fast det fanns 
en annan katt kvar hemma. De adopterade Smurf och Ficher, två 
huskatter men det hjälpte föga.

- Livet utan ABY är som kroppen utan själ! Man bli ju helt förtrollad 
av Abbesiniernas personlighet, intelligens och temperament; - säger 
Frida.
En ny liten Aby-flicka, med fart och fläkt anlände hem till familjen. 
Äntligen en Aby... som är nyfiken på allt, är med i allt... Hon gör nog 
själ för sitt namn Kajsa Kvicksilver!
- Jag är så tacksam och är både ärad och glad för kontakten med Jan 
Sjögren, en underbar människa med stort kunnande. Genom åren har 
han lärt mig mycket och varit mitt stöd och mentor. -fortsätter Frida.

 Några kullar har det blivit hos familjen. Deras stamnamn är 
SE*Lille Svansen. Frida ville inte krångla till det med något mystiskt 
namn som ingen kommer ihåg eller kan uttala!!!
-Det gulligaste på en liten kattung är ju den söta, stolta lille svansen 
som kattungen styr sina rörelser med, så det fick det bli. - ler Frida.

När då tiden var inne skulle Kajsa bli mamma, hon var jätteduktig 
och nedkom med 5 söta kattungar. 
- En av dem sökte hela tiden ögonkontakt med mig och endast mig. - 
minns en rörd Frida.
När det var dags att äntra nya hem med familjer att ta hand om, stan-
nade den söta lilla Havanna kvar och tog hand om Frida.
- Henne kunde jag ju bara inte låta flytta! Nu finns både mor och dot-
ter hos oss. - säger en leende Frida.

En härligt snäll grå ”Alaskabjörn” en Alaskan Malamut vid namn 
”Asta” hon är så snäll med sina kloförsedda vänner, både stora och 
små.

Hur Frida började med avel... Jan S skulle ha en kull på Abyn...
- Jag hade inte alls de ambitionerna från början MEN... Ack så 
underbart Frida tyckte det var med de små och hon var fast :) (de är 
farliga de där små) !!!
Fridas mål är att få friska, lyckliga och bra typade kattungar. Men 
hon tycker att det är svårt att vara säker på att få bra hem för sina 
älsklingar, som vara hela livet. 
- och  hårt är det att lämna dem också - konstaterar Frida.
- Men jag vill popularisera denna ljuvliga och enormt intelligenta ras 
så fler få njuta och bli älskad av dem. - säger Frida.
Jan S hjälper Frida med att hålla reda på tester och avelshanar till 
sina ”damer”. Det har blivit tre kullar som sett dagens ljus hit intill 
hos Frida och Erik.
När det är dags för namn för de små telningarna har hon varken 
bokstav eller tema...
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Aucuparia’s Amharic Sol
              “Solis”

Aucuparia’s 
Kajsa Kvick-

silver
“Kajsa”

Björkstakatten´s Izor

Wolverine Islands Napana  
“Asta”

Smurf

Matte & Husse  omr-
ingad av sina kära

Husses axel ärbra när 
han sitter vid datorn 

så man har koll på vad 
han gör...

Fisher

Lille svansens kattuppfödning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hon väntar till hon sett lite mer av deras personligheter.
- Jag sätter namn efter individen.
På frågan om hon ställer ut sina katter blir det ja. Frida är ingen 
älskare av att sätta in sina kära katter en hel dag i en bur, för att 
många människor skall kunna beskåda dem.
- Katten är inte gjord för det ändamålet... –  suckar hon och 
fortsätter – men jag gör ju det någon gång per år. För man gör ju 
det för att andra skall se att vi finns.
Abbesinierna har bara tre färger så det är ju inte så mycket att 
jobba med tycker Frida. Däremot lägger hon ned mycket mer på 
friska, bra typade och allt i samarbete med Jan S.
- Vissa Aby:s har känslig mage Det vill man undvika i den mån 
det går genom aveln. - avslutar Frida.

Syfte
Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla 
anlag för PK-brist. Hälsoprogrammet bygger på DNA-testning.

Bakgrund
PK-brist beror på en ärftlig defekt på enzymet pyruvatkinas. Hos en drabbad 
katt fungerar inte enzymet normalt, vilket leder till perioder av svår blodbrist 
(anemi) och detta kan i värsta fall leda till döden. Då symtomen ofta är dif-
fusa kan sjukdomen vara svår att upptäcka.
PK-brist ärvs recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste bära det 
defekta anlaget för att avkomman ska drabbas.
Drabbad katt (affected), med dubbel uppsättning av sjukdomsanlaget, utveck-
lar med tiden PK-brist.
Anlagsbärare, katt som har en enkel uppsättning av sjukdomsanlaget, har 
inga kliniska symtom och kan därmed inte drabbas av sjukdomen.

Omfattning
Uppfödare inom SVERAK, av någon av ovanstående raser, förbinder sig att:
• enbart använda katter i avel med känd PK-status enligt DNA-test
• följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4
• i samband med registrering av kull förse SVERAKs kansli med erforderliga 
testresultat
• informera kattungeköpare om PK-brist och detta hälsoprogram.

Avelsprinciper
Följande avelsprinciper gäller:
• PK-normal katt får paras med PK-normal katt
• PK-normal katt får paras med PK-bärare
• katt med dubbla anlag för PK-brist (drabbad katt) får inte användas i avel.

Intyg om DNA-testning och rekommendationer 
Om DNA-intyg redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller 
om en katt anses ha PK-status via föräldrars/föregående generationers tester 
behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i 
samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till 
SVERAKs kansli. 

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens 
namn, registreringsnummer och id-nummer. 
Notering i stamtavlan sker enligt följande: 
• PK-normal enligt DNA-test 
• PK-normal enligt DNA-test på föräldradjur 
• PK-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer 
• PK-bärare enligt DNA-test 
• PK-affekterad enligt DNA-test 

Rekommendationer: 
Uppfödare rekommenderas att med jämna mellanrum DNA-testa enstaka 
avkommor även om katten anses vara ”PK-normal enligt DNA-test på 
föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella 
felmarginaler. 
Uppfödare rekommenderas att DNA-testa avkommor för det fall att PK-
bärare används i avel. 

Varaktighet 
[textändring efter SVERAKs årsmöte 2013] 
SVERAK sammanställer kontinuerlig statistik över antal intyg och antal 
bärare. Med utgångspunkt från denna statistik tar SVERAKs styrelse årligen 
ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller 
ändras. 
                                                                  Källa: SVERAK

Pyruvatkinasbrist, PK hos katt
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En resa på många sätt...

Kära hjärtanes vilket kaos!   Att få hem en liten katt ifrån Skottland var inte 
det lättaste. Betala frakten,  för den lilla i Sverige fick jag veta efter många 
hänvisade samtal hit och dit att det går inte. Den skall  betalas i Skottland! 
Det kan väl den som skickar betala och jag betala henne, men nej...

Efter flera år av olika nederlag och börjat om med min uppfödning på en äls-
kad ras, Maine Coon hade jag nästan gett upp. Men, jag är visst född mycket 
envis, sägs det... Ta nya tag Elisabeth!... Jag började titta efter en annan ras. 
Det fanns några för mig intressanta raser, bland dem fanns det denna krul-
liga ras. Bland dessa lockar sjönk jag in, fastnade och började leta.  I Norge 
hittade jag det jag tyckte om. Hennes uppfödning har mycket bra typ, som 
hon har stabil. Några till finns i England, Skottland, Tyskland och Frankrike 
som har samma önskvärda typ. Jag var fast!  Tog kontakt med Norge och 
fick mycket fin respons. Första parningen som var för mig intressant blev 
det 5 grabbar. Andra blev det bara en liten tjej och henne skulle uppfödaren 
själv behålla. Då förmedlade hon kontakt med Skottland. Där fanns en  tjej 
som visade sig vara jättefin i typ, hon har en kanon-stamtavla och mycket, 
mycket låg inavelsgrad, bara någon procentenhet! Bättre start kan man inte 
få, på en än enbart preleminärt godkänd ras.
Med ett översättningsprogram till hjälp tog jag kontakt med Skottland. Det 
blev en jättefin kontakt och hon fick tydligen förtroende för mig och Painted 
Lady skulle nu flytta till Sverige och Sundsvall. Jag blev jätteglad, då blev 
kaos ett faktum och hela karusellen startade upp.

I min, för flygning skräckslagna hjärna gick det inte att  tänka. Den  söta lilla 
tjejen ville ju inget hellre än att flytta till mig eller, var det jag som ville? 
Hur som helst, efter tre dagars samtal fram och åter hör jag mig själv säga 
”Jag hämtar henne själv”!!! Jag ringde till flyget, beställde biljett till Edin-
burgh, med katt i kabin på återflygningen med mellanlandning i Amsterdam. 
Världsvant och fint!!! Lägger på luren...  Då, då kommer eftertankens kranka 
blekhet.
 HJÄLP vad har jag gjort?!

Magen vänder sig upp och ner och mellangärdet kör kullerbytte-övningar, 
ångesten är ett faktum! Under den återstående tiden fram till flygning låg jag 
i hårdträning med Lasse Åbergs ”Stig-Helmer” som lärare, ”Jag är inte rädd, 
jag kan flyga” När det började lugna ner sig kom nästa ångestattack! Min en-
gelska är inte den bästa, om man säger så, hur skall detta gå? Byte i Amster-
dam, en av Europas största flygplatser! Kommer jag att hinna hitta till rätt 
gate ut till planet som skall ta mig till Edinburgh och den lilla ”blåpaddan” 
med vit grädde i pälsen, som jag så gärna vill bli ägd av! Kommer jag att 
göra mig förstådd? Kommer jag att förstå vad de svarar mig? Kära söta , jag 
kommer att vara alldeles ensam om detta. OJ, oj vad har jag gett mig in i?
Min son är för tillfället hemma, han skall skjutsas upp till Ramsele någon av 
de närmaste dagarna, tandhygenisten vill ha ett besök, visst ja, tvättstugan 
när var det? Men jag skulle ju ha gjort tidningen klar! Usch, det känns som 
om gräddvispen är i mitt huvud och gör sitt allra bästa jobb!
Kattvakten! Hjälp, hon är ju uppe i Ö-vik hos sin mamma, vad gör jag nu? 
Skall vara borta i 2 dygn.

Med ordnad kattvakt bär det av till Uppsala för övernattning.
Dagen D midsommarafton, klev upp kl 04 och klev in i duschen hos min 
äldsta son. Han skjutsade mig till Arlanda och sa  - Lycka till mamma, det 
här fixar du! Så var jag nu ensam... Konstigt, jag kom till rätt gate och var 
nu på väg ombord, Väl över tröskeln in  i planet tänkte jag, Oh nej, nej, jag 
vänder. Paniken var ett faktum. Flygvärdinnan tog mig åt sidan och frågade 
- Hur är det? 
Jag sa precis som  jag kände mig, hon kramade om mig och pratade med mig 
på ett underbart sätt, kaptenen gav mig en kram sedan följde hon med till 
min plats och sa – jag kommer om en stund. På min vänstra sida hade jag en 
gentleman som sa - Du behöver inte vara orolig, jag är doktor!- så snarkade 
han och på min högra sida en annan gentleman som skulle hem till Seattle. 
Han visade mig först foton på sina barn sedan sin fru och katten. Det otroliga 
hände, paniken lugnade ner sig och jag började få kontroll över min  rädsla, 
underbart! När vi hade ätit smörgåsar på ett underbart bröd och druckit kom 
flygvärdinnan och plockade bort och log med hela sig. 

Hon talade om med en tumme upp  – nu har du gjort drygt halva resan. Och 
vet ni; rädslan hade nästan försvunnit!!! Jag drog inte ens efter andan när de 
vinklade planet. 
En liten katt drog i hjärtat, och med en underbar personal och en gentleman 
på var sida var starten till att skrämma iväg mitt kaos! Vid utgången ler 
flygvärdinnan och kaptenen mot mig med båda tummarna upp och sa- Good, 
you did it, yes!!!
Och de ger mig världens kram.
Amsterdam, oj, det var stort!  Ett lugn hade spridit sig i kroppen och trot 
eller ej, en fråga- ”var går jag” och jag kom rätt!!! Ombord igen och min 
rädsla infann sig inte igen!
Edinburgh, jag har hela dagen i ett ganska solig Skottland. Hade kunnat gå 
runt lite och tittat om jag bara hade fått en tid av kvinnan som skulle komma 
med Painted Lady.
Tiden gick, ingen Christine med katt syntes till ej heller något svar i tele-
fon....  Tänk om hon inte kommer, klockan började närma sig att återvända. 
Då, när det kändes som värst kommer en kvinna med en kattbur... Oh, glädje 
är det bästa som finns! En söt arg katt satt i transporten och protesterade högt 
och ljudligt när hon togs upp. Jag får henne i famnen och... hon blev alldeles 
tyst! Christine talade om att hon hade fastnat i trafiken i 2 timmar med en 
liten fröken som hade låtit och varit arg hela vägen hemifrån. Vi pratade en 
stund och hon hjälpte mig lite att komma rätt för avfärd från Skottland. Un-
der hela resan hem va den lilla fröken alldeles tyst och flygrädsla, vad är det.
Yes I did it!!! 
Väl hemma hos min son tidig natt förstår jag varför hon varit så tyst. Hon 
verkade alldeles chockad.
”Stackarn” hon skulle ju dagen efter färdas ytterligare 35 mil i bil innan 
slutmålet nåddes.

Det är en förtjusande liten tjej på 10 månader. Go som bara den, som är 
orsak till att min ångest för flygning försvann.
Den här midsommarafton var annorlunda än alla mina andra och blev hitin-
tills mitt livs äventyr

Text och foto: Elisabeth K

Tänk vad en liten katt 

kan göra med en människa...
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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: 060-12 92 00              MÅN-TORS  08.00-17.00   FRE  08.00-15.00
                                                      Jour till 19 mån-fre och 9-13 lör-sön.

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:
Sundsvalls Kattklubb

C/O
Linda Larsson 
Sjömansvägen 3 
854 61 Sundsvall

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 


