Opdrætterportræt
Issakat
I mit barndomshjem, som lå i havnekvarteret i Fredericia, var katte ukendte og
vilde væsner – de holdt til i vaskekældre
og brændeskure og gjorde kun opmærksomme på sig selv, når der var killinger.
De blev aggressive og lod sig ikke fordrive. Heldigvis forstod jeg ikke dengang,
at de voksne drøftede hvem i naboskabet der skulle tage livet af de små.
Jeg har været omkring de 9 år da min
far forærede min lillesøster og mig den
smukkeste lille killing, han blev kaldt
Skipper og var min barndoms eneste kat
(1963). Jeg kendte ikke andre børn eller
familier, der havde en tam kat. Langt
mindre kendte jeg familier, hvor der levede racekatte. Som barn blev jeg kaldt
Issa og da jeg mange år senere (2011)
skulle vælge navn til mit nystartede katteri var Issakat en af mine prioriteter.
Som voksen har kat og katte været en
fast bestanddel af min families husstand
siden 1978.
Under et 2-årigt ophold i Kenya fik vi
foræret en tabbykat med det venligste
gemyt, han blev kørt rundt i dukkevogn
og var med som passager på trehjulet
cykel, når børnene kørte rundt. Senere
fik vi hunkatten Angus (1980), det lykkedes hende at få killinger hvert forår og
en gang imellem også et kuld om efteråret. Vi fik hende aldrig steriliseret, vi
end ikke tænkte på det. Især vores datter var glad og lykkelig når der kom killinger. Fødslerne foregik som regel på
hendes værelse, og der var aldrig problemer. Som regel kom der 3 killinger,
en lille grå med hvidt, en sort med lidt
hvidt og en sortstribet. Det var heller
ikke vanskeligt at afsætte killingerne. En
annonce i lopperne om fredagen, så var
det klaret. Så glæderne ved at have
killingerne i huset en sommer oversteg
langt det besvær, der var forbundet dermed.
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men om ikke andet var han dejlig at se
på, og når der var ro i hytten kom han
for at ligge på skødet. Han døde uventet, og der gik ikke lang tid, førend vi
igen købte en racekat.

vækket med små venlige mislyde klokken 05:30.

Vore 4 menneskebørn var efterhånden
alle flyttet hjemmefra, og der skulle findes nye interesseområder. Min første
siameserkilling købte jeg i Sverige hos
Denne gang havde jeg læst i en bibliokatteriet Chamytas (2011). Det var en
teksbog omkring maine coon katte, og
igen blev der via den blå avis fundet en smuk lillamasket siameserpige, som jeg
efter at have googlet hendes stamtavle
voksen steriliseret kat, denne gang en
sort tabby hun. Opdrætteren ringede en fik reserveret. Jeg fulgte spændt de
lille måned senere og spurgte om vi ikke ugentlige opdateringer med billeder. Jeg
ville købe yderligere en steriliseret hun- husker stadig, hvor var spændende det
var at følge de ugentlige opdateringer.
kat, hun blev jagtet af de øvrige katte i
hendes katteri, og så havde vi to maine Hun blev leveret på min hjemadresse og
jeg syntes hun var perfekt. Der gik mincoon katte. Store prægtige dyr, kælne,
dre end en måned, så var vi på vores
rolige og omgængelige. De færdedes
første udstilling, her fik hun bedømmelfrit ude, sad ved terrassedøren når de
ville ind eller ud, vi gjorde os ingen tan- sen EX1, jeg var glad og godt tilfreds.
ker om at sikre deres tilværelse med
Det stod hurtigt klart, at Shania ikke havløbegård eller indhegnet have. Måske
fordi vi havde venlige naboer, som ikke de samme aktivitetsniveau som den lille
siameserkilling.
havde noget imod at få besøg af vore
katte.
Husstandens papillion Silke kunne heller
Inden de 2 maine coon katte døde, hav- ikke yde tilstrækkelig aktivering og selskab. Derfor blev internet og aviser stude jeg købt endnu en hellig birma kat
Shania, jeg savnede de blå øjne. (2001) deret grundigt for at finde passende selskab. Valget faldt på en lille brunmasket
Hun var omkring et år, da vi fik hende,
stamtavlen fik jeg desværre aldrig udle- killing Savona fra Silkeborg. Det var en
god ide, og der gik ikke mange timer,
veret. Den var glemt, da vi hentede
I Kenya havde jeg forelsket mig i katte
førend dyrene lå i ske. Nu var der to
med blå øjne. Det var katte, vi hovedsa- hende på en parkeringsplads, og den
katte at tage med på udstillinger, det var
geligt havde set på engelske missionær- blev aldrig eftersendt. Ærgerligt for jeg
havde hørt om katteudstilling(er) og kun- bare dobbelt så godt. Noget af det bedstationer, så jeg vidste, at jeg engang
ste ved at eje to sunde usteriliserede
ville have katte med blå øjne. De katte, ne godt tænke mig at deltage. Shania
hunkatte er planlægning af parringer.
var også steriliseret, og et ønske om
jeg havde set, var ikke siamesere, det
var tabbykatte. Omkring 1992 købte jeg selv at få killinger kunne derfor ikke rea- Igen blev internet, billeder og stamtavler
gennem den blå avis min første racekat, liseres med hende. Shania lever stadig, studeret. Chamytas Lilac Princess kalen brunmasket Hellig Birma kat med de nu ikke længere i vores hjem, men hos det Malaika og Savona skulle udgøre
grundstammen i mit katteri.
smukkeste blå øjne. Han var en voksen en søn og svigerdatter – Shania brød
sig ikke om de siameserkatte som jeg
kastreret kat fra et skilsmissehjem, så
Min vision er at opdrætte sunde racetyhan kunne erhverves forholdsvis billigt, siden anskaffede mig.
piske katte, der også gerne må kunne
Her styrer hun nu deres husholdning
jeg mener at vi gav 1000 kr. for ham.
Han var smuk men en smule reserveret, med venlig pote, hun sørger for at få det begå sig til en udstilling. Jeg forestillede
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mig et katteri med 2-3 hunkatte - i gennemsnit 5-6 herboende katte. Det skulle
senere vise sig, at der var flere tanker,
der ikke var tænkt dybt nok, i skrivende
stund har jeg 9
fastboende katte og 4 killinger fordelt på
to kuld. Jeg er endnu ikke færdig med at
gennemtænke mulighederne for at få
udstationeret nogle katte.
De mange tanker omkring killinger var
naturligvis ledsaget af mange fantastiske forestillinger omkring, hvor fortræffelige killingerne ville falde ud – afhængig
af hvilken hankat der blev valgt.
Til første parring af Malaika var jeg ikke i
tvivl – hun skulle parres med den smukkeste hankat med navnet Oorgasme fra
katteriet Koosje van Tutte ved Koos
Hendriks. Jeg bestilte straks kaffekrus,
postkort og hele pibetøjet inklusiv annonce materiale omkring denne parring.
Vi kørte Malaika til parring i Holland flere
gange, det tætteste vi kom på killinger
var en enkelt falsk drægtighed. Savona
blev også bragt til parring i Holland, heller ikke med hende var der succes.
Nu var gode dyr rådne.

Flere venner og bekendte havde kommenteret min huskeliste til hendes første
fødsel. De mente nok at jeg var gennem
alt for mange unødvendige bekymringer
og gik alt for højt op i at skrive huskelister med alt det, jeg skulle have klar.
Men har det nogensinde været for meget at sikre ekstra batterier til kamera og
noget styrkende til både kat og hjælper?
Heldigvis klarede Malaika fødslen af
katteriets 5 første killinger helt uden problemer. Knap 5 måneder senere fik hun
et ups/kuld på 7 killinger. Så i en kort
periode var killingebehovet tilfredsstillet.

Jeg bryder mig ikke om at sælge mine
killinger. Jeg ved godt, at jeg ikke kan
beholde dem alle sammen. Så jeg udvælger de smukkeste, som jeg selv ønsker at beholde og tager løbende stilling
til, om jeg har killinger/ungdyr som jeg vil
sælge. Jeg foretrækker at formulere det
som: killinger kan købes – bag denne
formulering ligger en holdning om, at det
er min ret at takke nej til et købstilbud.
Når jeg får et tilbud om køb kan jeg godt
mærke, om jeg har lyst til at sælge eller
ej, har jeg det ikke, så beholder jeg katten. Jeg er udmærket klar over, at med
Heldigvis opstod der aldrig noget proden attitude vil det være begrænset hvor
blem, jeg ignorerede alt læst materiale
om, hvor besværligt og arbejdskræven- ofte jeg kan få killinger. 10 katte plus det
de det er at holde hankat – jeg forelske- løse fylder pænt i et hjem. Allersenest
har jeg købt en cinnamon siameserhande mig i Amal. Han var ikke siameser,
skidt med det, som orientaler kunne han kat, han er nu godt 9 måneder. Han skal
forhåbentligt sikre killinger i de hunkatte
jo godt bruges som avlshan, og drømmebilledet af små maskede siameserkil- som Amal ikke må parre. Jeg er endnu
usikker på, om jeg kan få katteriet til at
linger blev skiftet ud med drømmebilledet af små orientalske killinger i alle far- fungere med to fertile hankatte.
ve og mønstre. Drømmebilledet er staJeg har beholdt 4 killinger af de første to
digt intakt, for hver ny parring, nye mukuld - jeg vil være sikker på, at der ikke
ligheder og hvor er det herligt.
er fertilitetsproblemer i næste generatiAmal Tangerine & Faeton er et resultat on. Til min store glæde er der kommet
killinger efter 3 af dem. Den fjerde kat
af samarbejde mellem katterierne Tanhar en enkelt gang været til parring i
gerine og Faeton i hhv. Kazakhstan og
Rusland. Mine børn mente, at jeg måtte Holland, kom en smule for sent derned,
hun havde været i løb længere tid end
have mistet en stor del hjerneceller, da
jeg var opmærksom på og blev derfor
jeg via Western Union sendte penge til
ikke blev drægtig.
en ukendt person i Rusland. Men alt
fungerede perfekt. Amal blev med kurer Det har også været forbundet med store
bragt til Tyskland og tre katte i hjemmet kvaler at have et opdræt. At holde styr
på en fertil han der ikke må komme i
var nu blevet til fire katte.
Amal var en smule tung i optrækket, en nærheden af de hunkatte, han er far til,
er en udfordring.
rigtig gadedreng, men det med at avle
Kun dem der har prøvet at holde to
viste han ikke den store interesse for.
Når jeg blev for killingesyg, blev internet- grupper af katte adskilte ved, hvor betet gennemsøgt, og endnu engang forel- sværligt det kan være. En enkelt kat
skede jeg mig i en russisk skønhed, en kunne forcere vores hegn og var borte i
to lange døgn. Åh hvor var jeg ærgerlig,
seychellois ved navn Devanchi Gold
jeg havde bestilt parring i Tyskland, til
Osten. De tidligere positive erfaringer
når hun kom i løb… og nu var hun borte.
med at handle kat via internettet viste
Heldigvis kom hun hjem igen, og en
sig også at holde stik denne gang. Desenere scanning viste at hun heldigvis
vanchi) blev (januar 2014) med kurer
ikke havde killinger i sig. Der har også
også bragt til en tysk lufthavn, hvor vi
været et kuld dødfødte killinger forløst
uden problemer kunne hente hende.
ved kejsersnit, jeg ville give meget for at
kunne skrue tiden tilbage til da der staDer skulle gå knap et år inden Malaika
endelig var med killinger – Nytårsnatten dig kunne mærkes liv. Jeg har også mistet et kuld killinger indenfor de første 14
til 2015 blev tilbragt ved hendes side.

dage, og der har været kuld, hvor der er
mistet killinger.
Det har været mine værste oplevelser.
Tiden går med daglig kattehygge og
med deltagelse i diverse katteudstillinger. Amal og Malaika er begge blevet
supreme champions, og Devanchi er
godt på vej. Det er altid hyggeligt at
komme ud, og jeg forventer at få endnu
bedre tid nu når pensionsalderen nærmer sig. Der er altid mere at lære af andre udstillere, både herhjemme og i udlandet. Internettet er også en god ting.
Det giver mulighed for at kommunikere
med katteopdrættere i hele verden. Der
er grupper med formidling af oplysninger
omkring opdræt, salg af killinger, dyretransport osv. Det er også et godt sted
at blive opmærksom på nye remedier,
der kan købes. Senest har jeg bestilt en
genial sutteflaskedims kaldet Miracle
Nipple hvis en killing skal have hjælp.
Opdagede dog, at et køb i USA for 50
dollars kommer til at koste yderligere
243 kroner i told og ekspedition.
Internettet er også godt til læring på mere traditionel vis. Jeg har de seneste par
år deltaget i pawpeds undervisning. Det
giver mulighed for at forholde sig til
mange katterelevante emner, lige fra
genetik til sygdomsforbyggende tiltag.
Det er morsomt at løse de opgaver, der
er stillet og godt at lære, selvom bekymringerne over alt det der kan ramme et
opdræt og de enkelte katte også er blevet mangedoblet. For mig er det en rar
tanke at træffe beslutninger baseret på
både følelser og fornuft – katteriet er en
hobby, og som alle hobbies koster det
både økonomi og energi.
Hvad er det der gør det hele værd? Det
kan bedst besvares med et citat og
spørgsmål stillet af Charles Dickens What greater gift than the love of a cat?
Inge-Lise Jensen
www.issakat.dk

Artiklen i bladet indeholder masser
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