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Når kattæm får humd
Vil katter: g*dt* a§ w* får en væ§p * huset? ilætt* *r et hypp§ø sp#rsrffiåt fra
$o§k §*rc vur*ær*r i& $& s*ffi *il hmmd.
§oiv*r

til sofa. Etter nok

katten. Vi bestemte også at katten, men
lkke valpen, skulle få sorn privilegium
å ligge i senga. Så korn valper.r hjem til

&æriane!

Katten var tre år da jeg flkk hund. Før
valpen kom i hus, ble det satt opp et
stengsel, vel en halvmeter høyt, i åpningen mellom stua og et annet rom. Katten
kunne med letthet hoppe ovel men det
var for høyt for en liten valp. Bak stengseIet ble det plassert en krakk, slik at katten
hadde rlmlighet til å sitte der og observere.
Dessuten ble det rlzddet plass i bokhyller'
og satt inn noen lave skap. Derned hadde
han også mulighet til å sitte i l.rø_vden lnne
i selve stua uten å bli r-rådd av r,alpen.

oss. De første dagene

ville katten knapt

nok være inne. Og når han var inne, ville
han iallefall være langt unna valpen. Han
sturet i en kjellerstue. I tråd med planen,
tok en av oss med seg avisen eller ei bok,
og var der sammen med ham i perioder.
Etter en ukes tid begynte han så å sitte på
krakken bak stengselet. Han fikk også naten
sin der. Slik betraktet han r,alpen ira avstand
i noen dager. Så ville han være i siua. Der
oppholdt l.ran seg på hyller og skap eller
sofaen. For å unngå den lekne valper-i, iorilvttet har.r seg ved å hoppe fra skap ti1 h1'11e
L

Siden vi rrar to, avgjolde r.1 at en av oss i
de første dagene skulle ta seg spesielt av

ei uke, begynte katten å
erte valpen ved å strekke ned en pote når
den befant seg under ham, og så trekke den
til seg idet den glade valpen kom. Da kunne
treningen begynne. Begge fikk godbiter når
de var nær hverandre. Katten hoppet ned
for å få mer, og vi klarte å få valpen til å
holde seg i ro ved hjelp av flere godbiter.
Så måtte begge sitte for å få en ostebit.
Og de satt pent ved siden av hverandre.

Dermed b1e neste steg å gi dem maten
samtidig og nær hverandre på kjøkkenet. Vi var nøye på å sette ned kattens
skå1 først. Valpen lærte ordet "nei" når
hun ville bort ti1 kattematen. Straks hun
satte seg, fikk også hun maten sin.
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Maks en måned etter at valpen kom,
lekte valp og katt frydefullt sammen.
Iblant løp kaiten fra ene enden av rommet med valpen etter seg, og stupte under
et møbel. Og så tilbake igjen. Om og om
igjen. Men oftest gikk det i brytekarnper, der de rullet hverandre overende.
I begynnelsen var de jevnbyrdige i f1,sisk st_vrke, og det vekslet hvem som fikk
den anilre over ende. Men etterhvert ble
Valpen for stor og sterk, og leken arrtok.
ikke er-r eneste gang brr,rkte katten klørne
på r,alpen, selv om han kunne hatt god
grunn til det. Ikke engang r.rår han 1å låst
på rygg med en v111 og 1,1 valp over seg.
Det gikk ikke lenge før de sov ved siden
av hverandre i hundesengen, og etterhvert
også I min seng. Stengsler og ekstra skap
kunne fiernes, bøker settes tilbake i hyller
som hadde gitt plass ti1 katten. Og folk i
nabolaget smilte av valpen som, når den
ruslet i nærområdet, ble fulgt av en katt.

Alle tle spiser ved siden

ar,

hverandre på kjøkkenet.
M.rtskålene utleveres i rekkefølge katt, eldste hund,
og til slr,rtt yngste hund.
Hundene siuker maten.
De har delt rollene mellom
seg slik at den eldste etterpå setter seg I nærheten
a\r meg i håp om litt særbehandling, mens yngste
hund legger seg ved sideu
ar, den ennå splsende
katten for å få slikke katteskåla når han er ferdig.
Visst kan hund og katt samarbeide. Det
gjorde de til gagns en dag da det Iå nybakt brød til avkjøling på kjøkkenbenken.
De var aiene inne, og det ble kattens
jobb å skubbe brødet ned på golvet.
Etter at de tre var ferdige med å gasse
seg, ble det ikke mye igjen ti1 meg.

Iblant får hundene sØke etter godbiter i stuTre år seinere fikk jeg hund nr. io. Den
nye valpen hadde jo den voksne hunden
å leke med, og var ikke like opptatt av
katten. Som valper ble hundene trent på
et utstillingsbord. Når valpen stod der, 1.roppet katten opp til den og ville r,ære med.
Valpen fikk godbit for å stå pent og for å

bli tatt i munnen. Katten flkk ostebit for
"gi labb" og for å sette seg på instruks.

en. De venter på gangen mens jeg gjemmer
ostebiter e1ler annet snadder. Så kommer de
inn, og begynner straks å søke. Dessverre
for dem er allerede en del av godbitene
vekk. De har katten tatt. Han har observert
meg mens jeg har gjemt dem, og vet nøyaktig hvor snadderet er. Søking er for hunder.
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Katten vil forferdelig gjerne fø1ge hundene
på tur. Og det er jo greit hvis vi bare skal

rusle i nabolaget. Men skal vi langt, ønsker
jeg ikke at han lokkes til å krysse fremmede katters territorium. Han får absolutt
ikke følge oss når vi skal opp på fjellet.
Og det vet han. Så han lurer seg etter oss
i Iy av parkerte biler. Hundene prØver å
sladre. Men iblant oppfatter jeg ikke det,
og oppdager ham først når det er slutt på
bilene. Da er det ikke annet å gjøre enn å
følge ham tilbake til vårt eget nabolag, og
avlede ham ved å slenge noen godbiter
utover foftauet. Mens han er opptatt med
dem, lurer hundene og jeg oss vekk.

Vi hadde to hundesenger. I den ene Iå katten. Så jeg anskaffet en katteseng til ham.
Katten ligger fremdeles i hundesengen. I
kattesengen presser en av hundene seg ned
Hvis de ikke alle ligger sammen med meg. I

