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Annonsera i Burman

Annonspris företag
Helsida 1500 kr
Halvsida 1000 kr
Kvartssida 500 kr
Visitkort 250 kr

Annonspris medlemmar
Helsida 850 kr
Halvsida 600 kr
Kvartssida 300 kr
Visitkort 150 kr

Vid bokning och direktbetalning av annons för 3 nummer 
så är annonsen med i 4 nummer!
Sänd in annonsen digitalt till redaktion@burmaklubben.
com
Betalning sker till vårt bankgirokonto 5303-3940 eller 
swish 123 356 73 44 eller:        
 

 

Flest inbetalda avgifter för 
kattungeköpare hittills i år: 

Linda Axelsson, SE*Pulsar’s

Fantastiskt glädjande med så många nya och 
återvändande medlemmar.

VÄLKOMNA!

Milla Emrén
Terje och Ann-Chatrin Storli
Karin Sjöholm
Ida Martinsson
Margareta Ritenius
Amanda Hedlund
Linda Lindqvist
Linnea Bergdahl
Anneli Fredriksson
Johanna Sundberg
Hanna Klang
Angela Eimecke
Kristina Renhult
Camilla Frostehag
Birgitta Lindström
Marie Malmberg
Sofia Papworth
Linda-Marie Georgiou
Charlotte Mickelsson
Mirva Drobni
Stella Chriath
Moa Petersén
Anneth Leek
Ulrika Ählström
Åsa Wendel
Viken Wetlesen
Britt-Marie EK
Ingrid Einarsson
Lina Hällgren
Anna Engkvist
Petra Logge
Lo Ålander
Tilly Liman
Urban Alsenmyr
Sara Maxe
Linda Johansson

Har du flyttat/bytt adress måste du meddela 
Burmaklubben för att få dina utskick och din 

tidning.

medlem@burmaklubben.com
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Styrelse(r)Apport

For første gang siden jeg kom ind i bestyrelsen har jeg nu fornø-
jelsen af at have stafetpinden!

Jeg hedder Mette og er dansk opdrætter af burmeser gennem ca.10 
år. Som den eneste opdrætter i bestyrelsen er jeg ikke medlem af 
FIFe, men har stamnavn i TICA. Det er heldigvis ingen hindring 
for at kunne være medlem og forsøge at arbejde for vores højtel-
skede race. Mit katteri er meget lille med pt. kun 3 hunkatte, der 
alle er i familie med hinanden, og to kastrater til hygge. 

Siden jeg første gang oplevede et foredrag af Leslie Lyons har mit 
mål med opdrættet været at bidrage til en forbedring af den gene-
tiske variation i racen og alle kuld planlægges derfor med dette for 
øje. Samtidig tester jeg de katte, jeg beholder i avl, for genetisk va-
riation hos Genoscoper i Finland (www.mycatdna.com), hvor man 
som medlem af Burmaklubben får 10% rabat på tests. Koden hertil 
kan findes på www.burmaklubben.com under ”Medlemssidor”. 

Jeg er med i klubbens outcross-udvalg og vil meget gerne hjæl-
pe andre opdrættere, både nye og gamle, med at finde katte af 
linjer, der ikke er så udbredt i Skandinavien og/eller deciderede 
udparringer til de racer, der anbefales af Leslie Lyons (Bombay, 
Tonkineser, Siameser, Korat, Thailandske importer). Kontakt mig 
gerne på mette@burmaklubben.com, hvis du er interesseret i at 
høre nærmere.

De seneste måneder har været meget anderledes for os alle end vi 
er vant til. Jeg plejer at rejse Europa tyndt på udstillinger, men med 
corona blev jeg pludselig tvunget til at være hjemme det meste af 
tiden. Det fik mig til at se nærmere på min terrasse, der nu er blevet 
nyindrettet, moderniseret og overdækket, så både jeg og kattene 
har glæde af den. Har du brugt noget af tiden på at lave en ny ind-
hegning eller noget andet, du og din kat kan have glæde af? Så tag 
nogle billeder og skriv en kort eller lang historie om det, som du 
sender til redaktion@burmaklubben.com. På den måde kan andre 
blive inspireret af dine idéer. 

Klubben har afholdt en virtuel udstilling med bedømmelser fra tre 
FIFe dommere og flot tilslutning fra klubbens medlemmer og fine 
præmier fra klubbens sponsorer. Vinderne i de forskellige katego-
rier præsenteres inde i bladet.

Bladets redaktion modtager også meget gerne historier fra kattene 
om, hvordan de har holdt sommerferie i år. Har de været hjemme 
eller har de f.eks. været med på campingferie og lært at gå i sele? 
Vi ser mange spørgsmål om, hvordan man rejser med katte og om 
det er noget, man skal træne fra en tidlig alder og du kan derfor 
være med til at hjælpe andre ved at fortælle om dine erfaringer.

Sidst, men bestemt ikke mindst, modtager Camilla, der er ansvar-
lig for klubbens instagram-konto, altid gerne billeder eller korte 
videoer (max. 1 minut) på mail camilla@burmaklubben.com eller 
ved, at I på jeres egne opslag tilføjer klubbens hashtag #burma-
klubben.

Og med de ord giver jeg stafetpinden videre til Camilla Harrskog.

God læselyst!

Mette Lambert
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REDAKTION: Monika Forsberg Lind  
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ANSVARIG UTGIVARE: Burmaklubbens ordförande

info@burmaklubben.com

TYCK: Närke tryck AB, Hallsberg

Tidningen är tryckt på Galeri Art Gloss, ett papper som 
får ingå i Svanenmärkta trycksaker.

NÄSTA MANUSSTOP: 15 november
Obs! Den som skriver artikel i Burman ansvarar för dess 
innehåll. Redaktionen behöver inte dela åsikter och tar 
heller inte ansvar för insänt material men förbehåller sig 
rätten att beskära bilder och dela in texter efter behov.
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TÄVLING

Kan du hitta alla gömda katter i tidningen? Räkna INTE med den här!

Skriv ner på vilka sidor katten finns och skicka in svaret tillsammans med namn, adress, ålder 
och mailadress. Vi drar en vinnare bland de rätta svaren som får en liten julgåva med posten.

Obs! Senast 15 november vill vi ha ditt svar.

redaktion@burmaklubben.com

Knep, knåp och en tävling för de yngre läsarna

1.Vad blir blötare och blötare ju mer du torkar?

2.Vad är det för likhet mellan en fiskare och en 
bebis?

3. Vilken råtta äter inte ost?

4. När får man sparka på sin födelsedagspresent?

5. När kan man inte hälla te i tekoppen?

6. Vilken gris kan man stoppa in hel i munnen?

7. Vad går upp och ner utan att röra sig?

8. Vem tar alla i handen?

9. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren?

10. Var smakar godis allra bäst?
                                                     Svar på gåtor sid 16
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Till Minne av Gunnar Pehrson

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet att vår hedersmedlem Gunnar Pehrson lämnat oss.

Gunnar var tillsammans med sin fru Gunilla och andra burmaentusiaster en av initiativtagarna till att bilda Burmaklubben 
1976.

De köpte sin första Burma från Danmark 1968, Tamiko’s Babette och första kullen kom 1969. Nästa Burma importerades 
1971 från England, Silverseal Rosetta. Dessa två var med och lade grunden för dagens skandinaviska Burmastam.

1967 var Gunnar med och startade Nerikes Kattklubb och 1971 tog han domarexamen i kategori korthår och siam/oriental. 
1990 avsade han sig rollen som domare.

Vid årsmötet 2018 utsågs Gunnar och Gunilla till Hedersmedlemmar i Burmaklubben.

Många av oss har hållit på så länge att vi haft Gunnar som domare men även träffat Gunnar och Gunilla när de besökte 
kattutställningar runt om i Mellansverige. 

Gunnar somnade in den 15:e augusti vid en ålder av 81 år.                                                        

Tack för vad du givit.

Tack för vad Du var.

Tack för ljusa minnen

som Du lämnat kvar.

                                                                                          Styrelsen Burmaklubben

Senaste nytt från Burmaklubbens styrelse

Styrelsemöte nr 4/2020

• 3-9 augusti via Facebook samt en sammanfattning via Google Meet den 9 augusti 

• Mary påminde mötet om att hjälpa till att sprida information om att Burmaklubben har ett sk affiliateavtal med 
Supercat. Klubben får alltså pengar när medlemmarna handlar via länken som finns på klubbens hemsida. 
Mary har också ordnat ett nytt sådant avtal med Kattkompaniet som ger klubben 7,5% på ett köp.

• Hemsidan har ett stadigt antal besök dagligen, 100 stycken. Framför allt kattungeannonserna lockar besökare. 
Antalet tillgängliga avelshanar är tyvärr alltjämt lågt.

• Instagramkontot har nu 138 följare och antalet gillamarkeringar ökar hela tiden. Vill man bidra med en bild 
kan man skicka den till Camilla Harrskog.

• Styrelsen fortsätter att titta på möjligheterna att ordna webbaserade föreläsningar under hösten.

• Vår onlineutställning lockade så många som 119 anmälningar, jättekul. Vi har under resans gång konstaterat 
att det är svårt att tänka på allt i hur man formulerar inbjudan, men till nästa gång vet vi betydligt mer.

• Burmaklubben har fått en vakans i valberedningen. Madeleine Rugner ersätts av Monika Forsberg Lind.

• Styrelsen beslutar att Årets Burma 2020 ställs in på grund av att det har varit för få utställningar för att kunna 
få till ett rättvist resultat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1:a vuxen.

IC Owen des Taillandiers, kallas för Ove.
Ove är en röd burma, importerad från 
Frankrike, men båda föräldrakatterna är 
från Ryssland. I slutet på maj för 2 år se-
dan hämtade jag honom på Paris Charles 
de Gaulle flygplats. Då hade han levt sina 
första månader nära Bastiljen i centrala 
Paris. Ove är en trevlig och mysig katt. 
Han fick 5 kullar med sammanlagt 25 ung-
ar, men numera lever han ett lugnt liv som 
kastrat. //

Monica Bokström

3:a ungdjur/junior 

S*Zagamin Olga är egenuppfödd, brun-
sköldpadd hona. Hon är avkomma efter 
Ove och Kia. Favoritsysselsättningen är att 
springa (tidvis galopperar hon) i sitt Ferris 
träningshjul köpt från Finland. Hon tillåter 
inte att någon annan katt ens tar sig upp på 
hjulet. Det är hennes egendom. Vi planerar 
att para henne första gången i sommar. 

  //Monica Bokström

2:a kastrat

SP Shai-San-War’s Viggo, min fyraårige 
hane som kan göra vem som helst galen ef-
tersom han är husets polis och håller koll 
på allt och dessutom inte fattar att han är 
kastrat... Han talar högljutt om vad han vill 
och blir väldigt förnärmad om människor 
inte förstår honom lika bra som hans matte 
gör. Han vet om att han är vacker och älskar 
att bli badad, omskött och att resa med mat-
te. Ingen tvärenkel katt men ack så älskad!

Uppfödare: Kickie Holmgren                              
Ägare: Monika Forsberg Lind

5:a kastrat

S*Zagamin Freque (choklad) är lugn och 
cool. Det är inte mycket som stör honom. 
Han älskar uppmärksamhet och spinner då 
högre än något annat man hört förut! 

Uppfödare: Monica Bokström               
Ägare: Linda Johansson

4:a ungdjur

S*Zagamin Obi (röd) är en väldigt be-
stämd prinsessa. Hon protesterar högljutt 
när hon tycker att något inte är okej sam-
tidigt som hon i nästa ögonblick charmar 
vem som helst. Obi har alltid något på 
gång, det finns så mycket att upptäcka! 

Uppfödare:Monica Bokström                  
Ägare: Linda Johansson

4:a kastrat

RW SGCA Templebar Celebrity at Fitzers, 
går til daglig under navnet Dopey (fra Sne-
hvide og de Syv Dværge), for han er sådan 
lidt ..... dum ;) En stor, charmerende og 
kluntet hankastrat, der nok aldrig bliver helt 
voksen og som elsker alle de damer, han bor 
sammen med og elsker at have gæster. Selv-
om han virkelig ikke har mange hjerneceller 
at arbejde med, kan han dog én ting, som 
ingen af mine andre katte kan (heldigvis) - 
han kan åbne døre og gør det gerne ”bare 
fordi”. Til gengæld er han en god legeonkel, 
når jeg har killinger og de flytter heldigvis, 
før de er store nok til at lære hans tricks.

Uppfödare: Mette Lambert
Ägare:Mette Lambert

Å r e t s  B u r m a  2 0 1 9
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Å r e t s  B u r m a  2 0 1 9
Årets Burmor 2019 
BEST OF BEST 
SW SP IC S*Piapizzi’s Early Dawn, DSM, DVM 
Ägare: Anneli ferm 
Hon blev BOB med 11 BIS under 2019! 

Vuxen 

Placering Kattens Namn Ägare Poäng 
1 IC Owen des Taillandiers, hane Monica Bokström 290 
2 IC S*Zagamin Kia, hona Monica Bokström 290 
3 Securitazz Uzi, hona Marie Brandberg 250 
4 SE*Pulsars Cayenne, hona Marie Brandberg 250 
5 SC FI*Enjoy Brienne of Tarth, hona Ilga Liljenberg 240 
6 GIC S*Zagamin Freja, hona Monica Bokström 230 
7 CH S*Zagamin Virva, hona Linda Johansson 230 
8 Tintomara’s Izadora, hona Ilga Liljenberg 190 
9 IC Sabokah SukiYaki, hona Ilga Liljenberg 130 

10 SC S*Activity’s Rebecca, hona Thomas Andersson 130 
11 Templebar Cornucopia of Cocktails Mette Lambert 110 
12 S*Zagamin Kenzie Helena Strömberg 110 

 

Kastrat 

Placering Kattens Namn Ägare Poäng 
1 SW SP IC S*Piapizzi’s Early Dawn DSM DVM, hona Anneli Ferm 350 
2 Shai-San-War’s Viggo, hane Monika Forsberg Lind 310 
3 SE*Petit ja’s Sven,  hane Tia Norrgård 270 
4 Templebar Celebrity at Fitzers, hane Mette Lambert 200 
5 SP S*Zagamin Freque, hane Linda Johansson 130 
6 IP&SC S*Lovestory’s Triumph Tiger, hane Sari peltonen 90 
7 GIP & SC S*Pia-Pizzi’s Snickerdoodle, hane Anne Nordström & Sofie Abbereus 80 

 

Ungdjur/Junior 

Placering Kattens Namn Ägare Poäng 
1 Tortonia Buramures JW, hona Kickie Holmgren 350 
2 Oktarin Zephyra JW, hona Kickie Holmgren 350 
3 S*Zagamin Olga, hona Monica Bokström 310 
4 S*Zagamin Obi, hona Linda Johansson 310 
5 Tintomara's Jewel Joline, hona Ilga Liljenberg 260 
6 S*Zagamin Odelle, hona Ulrika Hjort 240 
6 Silky Majesty Winston, hane Kickie Holmgren 240 
8 S*Activity's Alice Cooper, hane Thomas Andersson 210 

 Fler inskickade bilder på sid 8
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4:a Vuxen

CH SE*Pulsars Cayenne / Mor-
ran 
 
En pratande, närgången under-
bar Burma, är självklart i cen-
trum och som älskar sin matte 
och gärna förföljer henne

Uppfödare: Linda Axelsson och 
Jimmy Ehrnström  
Ägare: Marie Brandberg 

3:a Vuxen

GIC Securitazz Uzi

Husets vackra härskarinna. Älskar att 
vara ute i rastgården, njuter av livet och 
närheten till sina slavar. 

Uppfödare:Helena Wiklundh              
Ägare: Marie Brandberg 

5:a ungdjur. 

Tintomara’s Jewel Joline, BURc. Ägare & uppfö-
dare: Ilga Liljenberg
I min J-kull finns de flesta av mina linjer: mina 
skandinaviska linjer som SC Tintomara’s Tajger 
Woods, BURn, Sabokah Juliette, BURc från Nya 
Zeeland och Kittykatz Aussi Panther, BURn från 
Australien.
Jewel Jolines första namn anspelar på mormors 
syster i Australien som heter just Jewel. - Joline 
är en av de mest nyfikna bumor jag har fött upp. 
Inget kan hända här hemma utan att hon är först 
att kolla vad som pågår. Hon är en vän av höjder, 
på gott och ont, ty hon är klumpig som en hankatt. 
Det händer att hon ramlar ner. Hör vi pang, bom 
och krasch då vet vi att det är Joline som är i farten. 
Nyfikenheten har Joline från sin faders och farfars 
sida. Det finns även tid för gos och kel för henne. 
I min säng har hon stulit sin anmoders (Juanita) 
plats på kudden bredvid min, till Juanitas förtret. 
Efter övertalning brukar jag jämka ihop dem.

 2:a vuxen.

IC S*Zagamin Kia, är egenuppfödd 
lilasköldpadd hona. Hon tillhör 
definitivt en av de snällaste och sta-
bilaste burmorna. Hon är dessutom 
en väldigt duktig avelshona.Hon är 
jämngammal med Ove, som hon har 
fått sina två första kullar med. Nästa 
gång väntar en annan partner. 

//Monica Bokström

3:a kastrat

SE*Petit Ja’s Sven”Svempa”, 
familjens psykolog/terapeut. Han 
kanske inte är den mest eleganta 
katten men ack så fantastiskt på 
alla de sätt. Mår någon i familjen 
dåligt är han direkt där för att trösta 
och ta om hand. Att äta och döda 
vippor är några av hans intressent. 
När det berömda rycket kommer 
gäller det att hålla sej undan! Då far 
allt som kan tänkas komma ivägen. 
Sven tycker att bo på hotellet är det 
bästa då vi åker i väg på utställning, 
mycket att utforska och egentid 
med mamma.

Uppfödare:Camilla Frostehag
Ägare:Tia Norrgård

Stort grattis till alla pristagare!

Obs! Vinnarna har redan fått sina diplom och 
sina vinster med posten.
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Intervju- nya medlemmar
Berätta om vilka ni är i familjen.

I vår familj är de människorna Linda och 
Joel båda 32 år. Den irländska röda settern 
Norma 10 år och burmakillarna Perry 8 år 
och Percy ca 4 månader

Hur kom det sig att ni skaffade burma? 
Vilka färger? Kön? 

Jag (Linda) har alltid älskat djur och fram-
förallt hundar men kände att jag sakna-
de något som var litet och mysigt också. 
Ville ha en katt med stor personlighet. En 
katt som gick att träna lite som en hund 
och som inte sprang och gömde sig när 
de kom gäster. Googlade på olika raser 
och fick förslag på siames. Deras utseen-
de tilltalar dock inte mig och då fick jag 
tipset om burman och fastnade direkt.  
 
Kontaktade en uppfödare som bodde nära 
mig för att få hälsa på och ”lära känna” 
rasen. När jag klev in genom hennes dörr 
möttes jag av ett gäng nyfikna katter som 
alla ville bli klappade. När vi sedan satt i 
köket och pratade hade jag alltid minst 
en burma i knät och dom kom fram för 
att visa mig sina leksaker. Efter det besö-
ket var jag 100% säker. Burma ska jag ha! 
 
Jag har alltid sagt att hundar skall vara ti-
kar och katter hanar. Vet egentligen inte 
varför men det funkar för mig. När jag 
skaffade min första burma var färg inte så 
viktigt. När jag nu skaffade en till burma 
ville jag ha en brun eller chokladfärgad.  

Hur hittade ni era katter? Väntade ni 
länge?

När jag bestämt att jag skulle ha burma 
började kolla runt lite och hittade av en 
slump en annons på blocket. På bilden låg 
en söt lila burmakattunge och smilade mot 
kameran. Han var ca 5 månader gammal 
och uppfödaren hade tänkt behålla honom 
som avelskatt men beslutat sig för att satsa 
mer på sina hundar och därför sälja honom. 
När jag hälsade på klickade jag och kattung-
en direkt. Han var så härlig och jag bestäm-
de direkt att han skulle få flytta hem till mig. 
Några dagar senare hämtade jag hem honom.  
 

Ca 8 år senare var de då dags för en till bur-
ma och då ville jag verkligen ha en brun el-
ler en chokladfärgad. Kollade annonser på 
burmaklubbens hemsida i början av mars 
och kontaktade uppfödare som hade hanar 
med färgen brunt eller choklad. Det visa-
de sig dock att det är många som ville ha 
just dessa färger och över lag var det inte 
många som hade otingade kattungar, oav-
sett färg. Det är ju iofs kul att så många fått 
upp ögonen för denna fantastiska ras men 
det är ju inte det svaret man hoppas på när 
man själv letar en ny liten familjemedlem. 
Till slut fick jag då kontakt med uppfödarna 
till Percy som hade fått 2 bruna hanar och 
en chokladfärgad födda 12 april. Det hade 
haft många som hört av sig men som var lite 
osäkra på vilken färg de ville ha. Efter ett 
tag stod det klart att det fanns en brun och 
den chokladfärgade kvar men att en annan 
skulle kolla på dom någon dag före mig. På 
plats hos uppfödarna fick jag veta att den 
bruna ungen var tingad och då jag fick ett 
mycket gott intryck av uppfödarna och den 
lilla chokladfärgade killen som charmade 
mig totalt bestämde jag mig för att tinga ho-
nom. 8 juli flyttade Percy hem till oss.  

Hur skulle ni beskriva burman som ras?

Nyfikna och påhittiga. Sällskapliga katter 
som vill vara med där det händer, oavsett 
om de är att kolla på film i soffan, packa res-
väskan, byta gardiner eller laga mat.  Enkla 
att träna och älskar utmaningar och hjärn-
gympa. Jag som är en hundmänniska brukar 
säga att jag funkar så bra med burman just 
för att de är som små hundar. 

Har ni kontakt med uppfödaren/na? 
Känner ni att ni kan prata med dem om 
det uppstår problem/sjukdom?

Har kontakt med både Perry och Percys 
uppfödare. Perrys uppfödare är inte längre 
aktiv som uppfödare men vi har ju hundin-
tresset gemensamt och har tidigare hjälpt 
henne att ställa sina hundar på utställning-
ar. Percys uppfödare har en FB grupp där vi 
kan dela uppdateringar om våra katter och 
jag känner även att jag kan ringa om en situ-
ation skulle uppstå.  

Hur länge har ni haft den/dem? Ålder på 
katterna?

Perry är 8 år, har haft honom sedan han var 
ca 5 månader. Percy är ca 4 månader (12 
aug)  har jag haft sedan han var 12 veckor. 

Vad tycker ni är det bästa med burma-
katten? Kort och gott deras personlighet! 
Men såklart deras elegans också. 

Är de innekatter? Eller ute med er?

Dom är innekatter men Perry har fått vara 
ute i kontrollerade former tex följa med på 
promenad i skogen eller följa med till djur-
affären osv i sele och koppel. Tanken är att 
Percy också skall få den möjligheten i fram-
tiden när han blivit lite äldre. 

Har ni några tokroliga minnen att berät-
ta om?

Jag minns en gång för några år sedan när jag 
hade en kille som kollade brandsäkerheten 
i lägenheten på besök. Han hade gått runt i 
lägenhetens alla rum men totalt missat Perry 
som låg och sov bland några filtar på säng-
en. När vi sedan satt i vardagsrummet för 
att prata brandsäkerhet hade han öppnat sin 
väska för att ta fram några papper. Mitt un-
der samtalet hoppar Perry ner i väskan, ing-
en av oss märker detta. När samtalet är över 
böjer han sig ner för att ta upp sin väska och 
upp far Perry och glatt lägger sig i den nu 
vettskrämda killens knä. Inte bara blev han 
överraskad utan det visade sig även att han 
var rädd för katter. Han satt som förstenad 
men Perry låg lugnt kvar och spann i knät 
och efter några lugnande ord från mig om 
hur snäll han är vågade han faktiskt klappa 
honom. Efter ytterligare några minuter där 
jag fått berätta om katters språk, vikten av 
bra uppfödning och uppfostran låg han på 
golvet och lekte med Perry. 

Har ni kontakt med andra burmaägare?  
Bara lite på facebook men inte mer än så. 

Har ni funderat på att börja med upp-
födning? 
Jag vill inte bli uppfödare själv men Per-
ry har ju fått gå i avel och blir Percy bra 
avelsmaterial och inte börjar strila kan jag 
absolut tänka mig att låta honom gå i avel 
också. 

Är det något särskilt som ni skulle önska 
att burmaklubben tar upp?

Det är alltid kul med vardagliga berättelser. 
Kanske finns de någon burma som får resa 
runt mycket eller kanske någon som har en 
”speciell” roll  på ett ålderdomshem eller 
haft en roll i en film/tv serie....

Ny medlem: Linda Lindqvist    Intervjufrågor: Grethel Öberg
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Burmeseren i mitt hjerte
Tekst Lisbeth Falling

Burmeseren har alltid hatt en spesiell plass i mitt hjerte. 
Burmeseren er en eksotisk og orientalsk rasekatt med 
en spennende historie. Jeg hadde oppdrett av burmesere 
mellom 1977 og 1987. 62 burmesere så dagens lys under 
Rubicon-stamnavnet den gangen. Den siste burmeseren 
min døde i 1997, Petra Pus av Rubicon.

Min første burmeser, Hymes Bluecream Candy,  kom til meg i 
1976. En vakker blåcreme burmeser som jeg kjøpte usett over te-
lefon fra Carl-Kristian Gulsett i Bergen, internasjonal FIFe-dom-
mer, som den gang importerte en creme burmeser fra England, 
Kupro Cream Babette. Kanskje den aller første cremen som kom 
til Norden? Fra hennes første kull kom min katt som fikk kalle-
navnet Rubi. 

Min første burmeser kom med fly fra Bergen 
Rubi kom med fly fra Bergen sammen med sin søster Hymes Blu-
ecream Cindy. Vi var to veldig spente damer som sto på Fornebu 
og ventet på våre små skatter. Det var en kjølig og regnfull dag. 
Våre katter sto i et bur ute mens fraktfolkene jobbet febrilsk med 
noen filmruller som skulle til Dagsrevyen! Det tok dessverre 
ganske lang tid, så da vi fikk våre små kattunger, var de forkjølet 
begge to… Jeg kan ikke huske nå, men vedder på at de heller 
ikke var fullt 12 uker en gang - var ikke så nøye på det i 1976 - 
og vi hadde jo heller ingen god vaksine den gang mot luftveisin-
feksjoner. Min Rubi fikk dessverre kronisk luftveisinfeksjon som 
vedvarte hele livet ut, hun nøs med jevne mellomrom og slengte 
ut små klyser.

Røde og creme med ”ghost markings” 
Rubi fikk flere kull med kattunger. Blant annet noen fine creme, 
men de var den gangen ikke helt jevne i fargen, de hadde litt 
”ghost markings”. Dagens røde og creme burmesere er jo helt 
uten dette. 

Den neste burmeseren, også kjøpt i 1976, var Tornfalkens Zizzi, 
oppdretter Gunilla og Gunnar Pehrson. En vakker brun burmeser 
som også ga oss flere fine kull med kattunger. 

Betatt av burmeseren 
Jeg var 20 år i 1976, og ble helt betatt av rasekattoppdrett, og 
burmeser spesielt. Jeg skaffet meg boken The Burmese Cat, av 
forfatterne Robine Pocock, Dorothy Silkstone Richards, Moira 
Swift og Vic Watson. Boken var ny i 1975 utgitt av B. T. Batsford 
Ltd i London og Sidney. Dette ble min bibel, studert i flerfoldige 
timer – min engelsk var ikke så god den gang, men jeg fant ut 
det meste som sto der. Boken er fortsatt med meg, og nå til ny 
gjennomgang! Fortsatt har boken stor aktualitet og viktig infor-
masjon, særlig om burmeserens historie, men også var det her jeg 
lærte meg det meste av grunnleggende genetikk. Det var i denne 
boken jeg så de første fargebildene av de ”nye” burmeserfargene, 
som rødt, creme, skilpaddefarget og ikke minst lilla og sjokolade. 

Jeg fikk en del kull med de nye fargene, skilpadder, rødt og cre-
me, men ingen lilla og sjokolade, selv om jeg syntes de var veldig 
fine. Det var trolig ikke sjokolade eller lilla i de linjene jeg bruk-
te. Men jeg husker da den første lilla burmeseren kom til Norge. 
Den var vakker!

Rendyrket den brune 
Etter hvert ble jeg mer og mer interessert i å rendyrke den brune 
burmeseren. Vi (min eksmann Lasse Furevik og jeg) ble tidlig 
kjent med Eva og Gert Boström fra Partille som vi bl.a. traff på 
utstillinger. Boström hadde et flott oppdrett under stamnavnet 

Bam-Bam’s, kun basert på brun burma. De hadde fått fram veldig 
flott type, og gule øyne. Gert Boström pleide å tulle med meg – 
og kalte mine katter for ”blommiga burmor”.  

Boråskattens utstilling 1978 
Jeg har spart på en katalog fra Boråskattens utstilling  7.-8. ok-
tober 1978, der vi deltok med flere burmesere. Det deltok 44 
burmesere på denne utstillingen, hvorav 38 var brune! De andre 
fargene var tre blå, en sjokolade, en creme og en blåcreme (min 
Rubi). Det totale antallet påmeldte katter var 671. Forsiden på 
denne katalogen var et flott bilde av to brune burmesere fra Bam-
Bam’s oppdrett. Gert Boström var den gang sekretær i Boråskat-
ten. 

Import fra USA 
Sammen med Boström importerte vi en brun hannkatt fra USA. 
Han måtte stå tre måneder i karantene i Sverige før han kom hjem 
til oss. Dessverre levde han bare noen få uker etter ankomst til 
Norge. Han syknet plutselig inn og døde fra oss. Den gang forsto 
vi ikke helt hva som feilte han, det ble snakket om lungebeten-
nelse, men nå i ettertid når jeg har studert et omfattende brev jeg 
skrev til Norges Veterinærhøgskole der jeg beskrev forløpet, for-
står jeg at det han trolig døde av var FIP. Påkjenningen med den 
lange reisen, opphold i karantene og så til slutt flytte til Norge ble 
antakelig for mye for han. Den gang var ikke kjennskapet til FIP 
så godt, men jeg ser av beskrivelsen at kattens ene lunge og bryst-
hule var fylt med væske.

Dette var et stort tap for oss, både økonomisk og for katteoppdret-
tet. Vi gjorde deretter ingen nye forsøk på å importere. Samme år 
som den amerikanske importen døde kom  Bam-Bam’s Rut, født 
16.05.1983 til oss. En vakker typet brun burmeser. Hun ble det 
siste innkjøpet av burmeser, og ble mor til noen kull. 

Den siste burmeseren jeg 
avlet på var Petra Pus av 
Rubicon, brun burmeser. 
Hun fikk åtte avkom med tre 
forskjellige hanner, alle var 
brune. 

Oppdretterannonse er fra 1978
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I 1995 kjøpte jeg min første somali, og siden da har det stort sett 
vært somali og noen få abyssinere i mitt oppdrett. 

Ny burmeser i 2020! 
Så kom koronatiden  i 2020, og jeg oppdaget det nydelige kullet til 
Irene Antonsen, med seks brune burmesere. Da var tiden inne for 
å skaffe seg en burmeser igjen! Og jammen var jeg heldig og fikk 
kjøpe vakre, skjønne, brune (N) Kattehula’s Godiva! Endelig kom 
det en ny burmeser inn i mitt hjem igjen! Hun har et helt fantastisk 
gemytt og har allerede blitt hele familiens kjæledegge! Mine to 
døtre, som jo er vokst opp med burmesere, var helt over seg av 
begeistring og minnes sin barndom med flere vakre og kosete bur-
mesere. 

Bare så synd vi lever i en vanskelig tid med dette koronaviruset, 
og at det trolig ikke blir arrangert katteutstillinger igjen før kan-
skje langt ut i neste år, men vi får bare glede oss over kattene våre 
hjemme, og vente på bedre tider.

Godiva er jo bare en liten kattunge fortsatt, og skal vokse seg stor 
og sterk, men planen er selvsagt å få et kull etter hvert, bare jeg 
finner en mulig hannkatt som kan passe.

Burmeserens historie 
Jeg nevnte innledningsvis burmeserens spennende historie. Rasen 
ble jo ”oppdaget” av en skipslege i den amerikanske marinen. Han 
hadde en spesiell fascinasjon for Østen og dens mystikk. Han skal 
blant annet ha levd som buddhistmunk, og senere praktisert som 
psykiater. Han skal ha brukt katter i terapi. Denne skipslegen, Dr. 
Joseph C. Thompson, tok med seg en katt kalt Wong Mau til USA 
i 1930. Denne katten viste seg senere å være en tonkaneser, en katt 
med ett gen for siameser og ett for burmeser. 

Dr. Thompson var spesielt glad i Wong Mau. Det sies at denne 
katten satt ved siden av ham under hans konsultasjoner med pa-
sienter. Hun ble av datidens katteforbund i USA klassifisert som en 
spesielt mørk siameser. Imidlertid mente Dr. Thompson at Wong 
Mau var svært forskjellig fra siameseren, og han inviterte derfor 
tre av sine oppdrettervenner og genetikere til å samarbeide med 
han om et genetikkprosjekt for å kaste lys over Wong Maus gene-
tiske oppsett. 

Wong Mau var en tonkaneser/hybrid 
Det viste seg blant annet at da Wong Mau ble paret med en siame-
ser fikk hun både siameser- og burmeseravkom. Dette beviste at 
hun var en hybrid. Det må legges til at på denne tiden hadde sia-
meser og burmeser forholdsvis lik type.  

Dette genetiske prosjektet resulterte i en artikkel i det amerikanske 
tidsskriftet  Journal of Heredity i 1943. Denne artikkelen er for 
øvrig gjengitt i sin helhet i boken The Burmese Cat. I denne artik-
kelen beviste de at siameser og burmeser var distinkt forkjellige 
genetisk sett, men at de paret sammen produserte hybrider, som vi 
i dag kaller for tonkaneser. 

Dessverre opplevde ikke Dr. Thompson å få se den ferdige gene-
tikkartikkelen på trykk. Han ble funnet død av et hjerteinfarkt i sitt 
hjem blant alle sine orientalske samlinger rett før artikkelen ble 
publisert. 

Kanskje import av tonkaneser og burmeser før 1930 
For øvrig spekuleres det i at det nok kan ha vært importert katter 
som kanskje var hybrider eller burmesere både til England og USA 
før Dr. Thompsons tid. I en bok om katter fra 1903, skrevet av 
Frances Simpson, blir det beskrevet flere forskjellige typer av sia-
mesere; The Royal Cat of Siam med lys kropp og mørke points, og 
blå øyne og Chocolate Siamese, også med blå øyne (tonkaneser/
hybrid), og det refereres også til en helbrun ”siameser” med gule 
øyne. Muligens kan de blåøyde tonkaneserne/hybridene ha vært 
mer vanlige i Østen enn den rene burmeseren på den tiden.  

 (N)Kattehula’s Godiva - sammen med en somalikattunge.
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Text:Katarina Andreasen

Att många katter blir som tokiga när 
de får kattmynta är välkänt. Men vad 
är det som gör att katten beter sig så 
underligt och varför påverkas inte alla 
katter? Och hur kan vi som kattägare 
dra nytta av växter för att hjälpa stres-
sade och otrygga katter? 

Kattmyntans effekt på katter 

Båda våra burmor Chana (S*Lovestory’s 
Yoko Ono) och Cirrus (Tintomara’s Cumu-
lonimbus) älskar verkligen en speciell växt 
i vår trädgård och det är kantnepeta. Kant-
nepeta är en vanlig trädgårdsväxt och en 
hybrid mellan kattmynta och bergnepeta. 
Våra burmor är inte ensamma om sin för-
kärlek för denna växt: studier visar att un-
gefär 2/3 av alla tamkatter reagerar på katt-
mynta och andra arter i släktet Nepeta. 

                                                                   
Cirrus med Kantnepeta

När katten kommer i kontakt med växten 
uppför den sig som tokig: katten doftar på 
växten, slickar och tuggar och skakar på sitt 
huvud, stryker huvud och kinden emot, och 
rullar runt i växten. Enligt Neil Todd (1962) 
så kommer reaktionerna i de allra flesta fall 
i just denna ordning. Iaktta din egen katt 
och se om det stämmer! Ibland dreglar 
också katten och trampar och sparkar med 
baktassarna på kattmyntan. Helt klart har 
växten en stimulerande och positiv effekt 
på katter. Efter fem till femton minuter är 
katten nöjd och det dröjer timmar innan 
katten blir intresserad av växten igen. 

Men det är inte bara våra tamkatter som 
tycker om kattmynta. Studier av andra katt-
djur visar att flera arter uppskattar kattmyn-
ta på samma sätt. Lejon, jaguar, leopard, 
rödlo (amerikansk lo) och snöleopard har 
alla reagerat positivt medan tigrar inte visat 
något, eller i vissa fall, ett svagt intresse för 
kattmynta.

Vad är kattmynta?

Kattmynta kallas även kattlusta eller katt-
leka, av förklarliga skäl. Det var botanisten 
Carl von Linné som gav växten det veten-
skapliga namnet Nepeta 
cataria där cataria kom-
mer från latinets catus 
som betyder just katt. 

Släktet Nepeta, där både 
kattmynta och kantne-
peta hör hemma, ingår i 
familjen kransblommiga 
växter. Många växter i 
denna familj innehåller 
väldoftande, lättflyktiga 
oljor och oljorna är orsa-
ken till att vi människor 
använder växterna till 
mat och parfym. Välkända kransblommiga 
växter är basilika, lavendel, oregano, tim-
jan, mejram, bara för att nämna några.

Kattmynta växer vild från sydöstra Europa 
och österut bort till Kina men eftersom den 
länge använts i matlagning och till te så har 
den spridits med oss människor till stora 
delar av världen. Kattmynta har också an-
setts ha medicinska egenskaper och har an-
vänts till allt från hosta och feber till att sät-
ta igång förlossningar. Det var antagligen 
som medicinalväxt som kattmyntan kom 
till Sverige, troligen redan med munkarna 
under medeltiden. Eftersom den inte är an-
passad till vårt klimat så överlever den säl-
lan vintern. Kattmynta finns förvildad i vårt 
land men är starkt hotad och även fridlyst. 

Vad i kattmynta ger effekten?

Kattmynta och de andra arterna i släktet 
Nepeta innehåller nepetalakton (så kallade 
bicykliska monoterpener) som har visat sig 
vara det ämne som katter reagerar positivt 
på. Det är inte helt klarlagt hur nepetalak-
ton påverkar katter. Ämnet tas troligen upp 
av receptorer i näsan och de övre luftvägar-
na, men inte i Jacobsons organ. Så katterna 
”flemar” inte, det vill säga de andas inte in 
doften med öppen mun. Vissa studier tyder 
på att det är den del av hjärnan som kallas 
hypotalamus som stimuleras. Samma om-
råde har visat sig vara viktigt för att känna 
igen en potentiell partner och för sexuellt 
beteende hos bland andra råttor. 

Bara vissa katter påverkas av kattmyn-
ta

De flesta studier visar att ungefär 2/3 av 
katterna reagerar på kattmynta. Genom att 
undersöka ett katteri med siameser kunde 
Neil Todd jämföra de som reagerade och de 
som inte gjorde det med deras stamtavla. 
Utifrån detta drog han slutsatsen att för-
mågan att reagera på kattmynta styrs av en 
icke-könsbunden, dominant gen. 

Alltså en gen som bara behöver ärvas från 
en av föräldrarna för att avkomman ska få 
förmågan att reagera på kattmynta. 

Intressant är att det finns en studie från 
2017 som motsäger att en av tre katter inte 
reagerar på kattmynta. I den studien hävdar 
Espín-Iturbe och medarbetare att alla katter 
reagerar på kattmynta, men att en tredjedel 
reagerar passivt. De gnider sig alltså inte 
mot växten och rullar inte heller runt, utan 
har vad som kallas ett ”sfinx-likt”, stilla-
sittande beteende. Ett slags meditativt till-
stånd...? 

Andra växter som katter reagerar på

Det finns även andra växter som påverkar 
katters beteende. Sebastiaan Bol och med-
arbetare undersökte hur olika växter påver-
kade 100 huskatter av olika kön och ålder. 
Alla katterna var minst 6 månader gamla. 
De växter man gav katterna var kattmynta, 
klätteraktinidia, Actinidia polygama, som 
också kallas ”silver vine” eller ”matatabi”, 
valeriana eller vänderot, Valeriana offici-
nalis, och rosentry, Lonicera tatarica. Vän-
derot finns vild i Sverige medan rosentry 
och klätteraktinidia ibland odlas som träd-
gårdsväxter.

I studien tog man sockor med likvärdig 
mängd av de olika växterna i och placerade 
mitt i ett rum, ungefär en meter från kat-
tens huvud. Vid ett annat tillfälle placera-
des också växtmaterialet på en matta fram-
för katten för att säkerställa att det inte var 
så att katten egentligen reagerade på själva 
sockan. Man testade också att ge katterna 
en tom socka. Sockan respektive mattan 
med växtmaterial placerades framför katten 
och kattens reaktion registrerades inom en 
timme. Varje försök upprepades sedan två 
gånger på olika tider på dagen. Mer infor-
mation om försöket finns i bild på s.13.

Forskarna såg att 79% av katterna reagera-
de på klätteraktinidia och 68% på kattmyn-
ta. Reaktionen på klätteraktinidia var dess-
utom starkare än för kattmynta för några av 
katterna. När det gäller valeriana och rosen-
try så reagerade ungefär hälften av katterna 
på växtmaterialet. Honkatter och hankatter 
svarade på växterna i lika hög grad och det 
spelade inte heller någon roll om katten var 
äldre eller yngre. De fann inte heller någon 
skillnad på katter som de klassificerat som 
rädda jämfört med de katter som var mer 
vänskapliga.

Nästan alla katter (94%) blev påverkad av 
någon av de fyra växterna och ungefär var 
fjärde katt gillade och reagerade faktiskt på 
alla fyra växter! Var femte kattreagerade 
bara på en av växterna och för majoriteten 
av dessa katter (65%) var det klätteraktini-
dia som de gillade. 

V ä x t e r  s o m  g ö r  k a t t e n  s o m  t o k i g
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Klätteraktinidia innehåller aktinidin som är 
en alkaloid som kan öka nivån av signalsub-
stanserna dopamin och noradrenalin i hjär-
nan. Dopamin ökar lust och njutning, både 
hos katter och oss människor. Noradrenalin 
har betydelse för vakenhet och uppmärk-
samhet och låga nivåer kan ha ett samband 
med depression.

Bilden visar upplägg på experimentet när olika katter presentades för kattmynta, klätteraktinidia, valeriana och rosentry. Bilden visar ett 
exempel. De olikfärgade figurerna representerar de fyra olika växterna. Första dagen (Dag 1) fick katten i exemplet Växt 1 (gul kvadrat) 
först. Katten reagerade inte på växten. Efter en kvart togs växten bort och en Negativ reaktion noterades. Efter en paus presenterades Växt 
2 (röd cirkel) och en Positiv reaktion noterades. Efter en ny paus presenterades Växt 3 osv. Dag 2 visades de växter som katten inte visat 
intresse för (Negativa) först. Reaktionerna noterades. Slutligen Dag 3 så visades den växten som katten inte visat intresse för (Växt 1) 
först. Reaktionerna noterades. När en växt gett två positiva reaktioner togs den bort och växten noterades som Positiv för hela experimen-
tet för just den katten. Sammanfattningsvis för det här exemplet så gav alla växterna utom Växt 1 en positiv reaktion för den här katten. 
Experimentet upprepades för alla 100 katterna. (Bilden är omritad efter Bol m.fl. 2017).

Finns det fler ”kattväxter”?

Vissa artiklar hävdar att även andra växter kan ge effekt på katter. 
Jag har testat två av dem som växer vilt i Sverige på våra burmor: 
vattenklöver, Menyanthes trifoliata, och olvon, Viburnum opulus. I 
båda fallen la jag fram hela växterna framför våra katter men de bara 
nosade på dem och struntade sedan i dem. Däremot minns jag hur 
min huskatt Mitzy som rullade runt, gned sig och dreglade när hon 
fick spansk körvel, Myrrhis odorata. Jag har inte hittat någon studie 
som tittat på den växten så det vore intressant att höra om fler har 
samma erfarenhet. 

Hur kan vi använda växter för att öka katters välbefinnande?

Det är tydligt att flera växter påverkar katter positivt. De kan därför 
användas för att öka katters livskvalitet och minska stress av olika 
slag. Här är förslag på när växterna kan vara bra att använda:

•	 Belöning vid träning (klicker) i stället för kattgodis

•	 Få katten att gilla att använda klösbräda, en sovplats eller 
sin transportbur

•	 När man introducerar två eller flera katter till varandra

•	 Lugna en katt som kommer till en främmande omgivning

•	 Stimulera en katt som har tråkigt
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Ofta rekommenderas artificiella hormoner till att få katter att må 
bättre men det är inte alltid de har effekt. Har du använt dessa 
hormoner utan resultat på din katt så kan det vara värt att se om 
någon av växterna som nämns här kan fungera bättre. Kattmynta, 
vänderot och klätteraktinidia (säljs ofta som ”silver vine” eller 
”matatabi”) finns att köpa i mer eller mindre finfördelat växtma-
terial, som tuggstänger eller som spray. Det finns också färdigpre-
parerade leksaker som man kan testa. 

Ett alternativ är att odla växterna själv. Kattmynta kan man hitta 
i naturen i Sverige men eftersom den är fridlyst ska man inte ta 
hem den för att testa på sina katter. Då är det bättre att vända sig 
till en välsorterad plantskola och köpa en där. Om du inte bor i 
sydligaste Sverige är det bättre att köpa kantnepeta som klara 
vintern bättre än kattmynta. Den är också lättare att få tag på. Ett 
annat alternativ är bergnepeta, Nepeta racemosa. Man kan också 
köpa frö av kattmynta och vänderot. Klätteraktinidia och rosentry 
är det bättre att köpa färdiga plantor av. 

Öka välbefinnandet för katter på katthem?

De här växterna skulle potentiellt kunna hjälpa många katter 
som finns på katthem runt om i Sverige.  Katter på katthemmen 
har olika bakgrund men många är med stor sannolikhet stres-
sade i olika hög grad. Så här finns en stor potential att använda 
kattmynta eller någon annan av växterna som ”stressreducerare” 
och få att öka katternas välmående. Gärna i kombination med en 
papplåda! Och gärna de första 72 timmarna efter att de anlänt till 
katthemmet eftersom det är då som de är som mest stressade.

Jag har frågat några katthem om de använder någon växt för att 
få stressade katter att må bättre. Uppsala katthem svarade att 
de inte använder någon växt utan bara syntetiskt ”katthormon”. 
Kattstallet i Stockholm har ibland leksaker eller spray med katt-
mynta eller valeriana för att leka med katter men det är ingen 
rutin. De rekommenderar ”katthormon” till kattägare med skygga 
eller stressade katter. Livbojen i Eskilstuna svarade att de använ-
der kattmynta: ”Helst den torkade krossade sorten som vi tycker 
fungerat bäst. Sprayen är sådär... Kattmynta brukar de bli busiga 
och få stimulans av. De kan rulla sig på det och även bryta isen 
då nya katter träffas för första gången...”.

Vad gillar din katt?

Öka din katts välbefinnande genom att plantera kattmynta 
eller kantnepeta i din trädgård eller i kruka på balkongen. Du 
kan också torka växterna och gör egna kattleksaker. Eller gör 
det enkelt och köp växtmaterial eller en färdigprepparerad 
kattmyntaleksak i butik eller på nätet. 

Testa gärna någon av de andra växterna (speciellt klätterak-
tinidia som flest katter reagerar på) och ser vad som händer! 
Rapportera på Facebook i gruppen ”Burmaägare på Face-
book”.
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En opdrætters praktiske erfaringer 
med brug af suprelorin i hunkatte
Text och bild: Mette Lambert

Som med meget andet er der bestemt ikke enighed om brug af 
prævention, hverken blandt dyrlæger eller blandt opdrættere. 
Personligt er suprelorin et produkt, jeg sværger til og jeg kommer 
aldrig til at gå tilbage til p-piller som prævention (eller til at lade 
mine hunkatte gå i hyppig løbetid uden at blive parret).

Jeg hørte for en del år siden om produktet, der i modsætning til 
p-piller ikke tilfører kroppen et hormon, men blokerer for udvik-
lingen af det hormon, som udløser den fertile opførsel hos hen-
holdsvis hun- og hankatte.

Første forsøg med chipning - Banshee

Efter at have haft ”3. verdenskrig” mellem mine katte i forbin-
delse med mit B-kuld var jeg meget usikker på, hvornår - og om 
- jeg skulle have mit næste kuld, så jeg valgte at suprelorinchippe 
Banshee i januar 2014. Min dyrlæge kendte chippen fra hunde og 
syntes, det var en glimrende idé, så hun fik den sat i nakken (som 
på det tidspunkt var normalt).

I december 2014 flyttede Jools ind og i 2015 begyndte jeg at 
udstille hende internationalt. Fordi jeg besluttede at gøre hendes 
udstillingskarriere færdig, før hun fik killinger, skulle hun også 
chippes, og i september 2015 var jeg til TICA Annual i Salzburg, 
hvor der var foredrag om suprelorin af en opdrætter/udstiller, der 
også var dyrlæge med speciale i fertilitet. Hun anbefalede, at man 
altid satte chippen i lysken, fordi det ganske simpelt var det let-
teste sted at fjerne den fra igen og på den måde kontrollere, hvor 
længe effekten varede.

Andet forsøg med chipning - Jools

Derfor fik Jools en chip i lysken i slutningen af 2015. Den sidste 
måneds tid før hendes udstillingskarriere sluttede i april 2017 
havde jeg en mistanke om, at den var ved at stoppe med at virke, 
fordi hun reagerede meget kraftigere på hormonniveauet hos de 
fertile hankatte på udstillingerne end hun normalt ville have gjort. 
Ganske rigtigt gik hun i løbetid inden for få måneder og fødte sit 
første kuld i januar 2018 - fem store, sunde killinger. I forbindel-
se med denne fødsel og ca. 4 år efter at være blevet chippet, gik 
Banshee i løb! 4 år er lang tid at vente som opdrætter og jeg kan 
derfor på ingen måde anbefale at sætte chippen i nakken.

Tredje forsøg med chipning - Cocky

Fra dette kuld beholdt jeg Cocky, der også blev udstillet. Hendes 
første udstilling var en stor succes, men ret hurtigt blev hun des-
værre ret ked af udstillingshaller. Dels for at teste de udsagn fra 
ikke-dyrlæger, jeg havde læst om, at det påvirkede temperamentet 
i positiv retning at blive chippet og dels fordi jeg heller ikke med 
hende havde planer om at parre tidligt, blev hun også chippet. Jeg 
kan afsløre, at Cocky til fulde beviste det udsagn, dyrlægen på 
udstillingen i Salzburg var kommet med - nemlig at det på ingen 
måde påvirker udstillingstemperamentet, så længe problemet med 
udstillinger ikke bundede i kattens fertilitet. Det blev desværre 
ikke bedre og Cockys udstillingskarriere er nu slut.

Fjerde forsøg med chipning - Jools

Da Jools’ killinger var ca. 6 uger, gik hun i løbetid første gang og 
et par måneder efter blev hun chippet igen. 

Som resultat af chip nr. 2 oplevede Jools en af de potentielle bi-
virkninger, der er en anden årsag til, at man ikke skal chippe en 
kat for at få en strålende udstillingskarriere. Hun blev fed! Det 
kan godt være, det er meget fint i langhårskatte, der kan skjule 
meget bag alt deres pels, men en korthårskat skal være smæk-
ker-lækker og har ingen steder at skjule bulerne. Jools var seriøst 
blevet lettere at hoppe over end gå udenom. Da det bestemt ikke 
er sundt at være for tyk, uanset om man er kat eller menneske, fik 
Jools fjernet sin chip i november 2018 og gik i løbetid igen i lø-
bet af foråret 2019. I hendes tilfælde var fedmen sandsynligvis et 
spørgsmål om, at fordi hendes maveskind jo var blevet udvidet i 
forbindelse med drægtigheden, blev hendes ”babymave” nu bare 
fyldt med fedt i stedet. 

Billede – Jools fed

Herefter blev hun parret og fik i sit andet kuld 7 killinger, der alle 
var sunde. Jeg kæmpede med én af dem, der nok resten af sit liv 
vil gå under navnet ”Mini”, men han klarede sig fint igennem 
og har nu fuldstændigt normal størrelse. Da dette kuld var ca. 5 
måneder blev Jools igen chippet - og ligesom sidst er hun blevet 
godt rund af det, men denne gang lader jeg chippen sidde et styk-
ke tid endnu.

fortsättning sid 16

Fremtiden
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I mellemtiden er Cockys chip stoppet med at virke og inden længe skal hun til parring. Duchess, som jeg beholdt efter Jools’ kuld nr. 2, 
har også været i løbetid et par gange i forsommeren, og hun vil umiddelbart også blive chippet, medmindre jeg vælger at bruge coronape-
rioden til at få lidt flere killinger end ellers planlagt.

Konklusion

Min konklusion efter 6 års brug af produktet i foreløbig 3 fertile hunkatte er, at det er en sund, særdeles effektiv måde at regulere løbeti-
der på. Ved indsættelse - som absolut kun bør foretages i lysken - kan man ikke vide med sikkerhed, hvor længe chippen vil holde, men 6 
måneder anses for at være et absolut minimum. Man skal være opmærksom på, at i langt de fleste tilfælde vil hunkatten gå i løbetid et par 
dage efter, at chippen er sat. Det er helt normalt og løbetiden kan forventes at vare så længe som hunkattens normale løbetider.

Efter fjernelse vil der typisk gå et par måneder (alt efter årstid), før virkningen aftager og chippen har absolut ingen indflydelse på stør-
relse og sundhed af efterfølgende kuld. Den skal ikke sættes for at bevare konditionen på en udstillingskat eller for at forbedre tempera-
mentet på en udstillingskat, da det sidste som udgangspunkt ikke påvirkes af chippen og man meget nemt risikerer, at det første påvirkes 
negativt ved at katten bliver fed.

Som man kan se af de tidslinjer, jeg har beskrevet, har der været meget stor forskel på, hvor længe den holdt på Banshee og hvor længe 
den har holdt på henholdsvis Jools og Cocky. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvad årsagen er, men jeg har en idé om, at den jævnlige 
hormonpåvirkning, både Jools og Cocky har været udsat for på udstillingerne – i modsætning til Banshee, der har gået hjemme i mange 
år – har gjort forskellen.

//Mette Lambert

Videnskabelige referencer

Da suprelorin stadig ikke er godkendt til katte i nogen lande, bruges det ”off label” og der er endnu ikke så meget videnskabeligt forsk-
ningsmateriale om emnet.

Jeg har dog fundet et par artikler, som kan findes på internettet, hvis man er interesseret i at læse mere eller drøfte emnet med sin dyrlæ-
ge.

1. ”Deslorelin som kontraceptionsmiddel til kat” – Lena Vindfeldt Rasmussen, Mette Lenkerstorff Nielsen, Torben Greve, Sandra 
Kathrin Goericke-Pesch og Hanne Gervi Pedersen (http://infolink2019.elbo.dk/Dvt/dokumenter/doc/15659.pdf) 

2. “Long-term contraception in a small implant - A review of Suprelorin (deslorelin) studies in cats” - Christelle Fontaine (Journal 
of Feline Medicine and Surgery (2015) 17, 766–771)

3. ”Deslorelin” - Monica Ptaszynska, Angelika von Heimendahl (https://www.vetstream.com/treat/felis/generics/deslorelin)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Några inskickade bilder på fina Bur-
mor från
Swea Westberg.

Bild 1: S*Jambicat´s Ronja Flygare, 
Eccolina, Rubina Indi, Rosita Indi, upp-
födare Swea Westberg

Bild 2: S* Nosso Favoritos Dari Jambi, 
Bur n, ägare Esbjörn Bergman

Bild 3: S*Jambicat’s Ronja Flygare Bur 
n, ägare Monica Forsman, uppfödare 
Swea Westberg

Bild 4: Ch S* Jambicat’s Rosita Indi, 
Bur n och IC S* Ulvsbergets Dutches ( 
Java)  Bur n, ägare Swea Westberg

Rätta svar på gåtor från sid 4:
1, handduken 2, båda vill ha napp 3, dammråttan 4, när det är en fotboll 5, när den är full 6, polkagrisen 7, trappan 8, dörrhandtaget 
9, snögubben 10, i munnen
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Intervju- nya medlemmar
Berätta om vilka ni är i familjen. 

Vår familie består av Terje som er relativt 
nyutdannet dyrepleier, Ann-Cathrin som er 
hjemmeværende og våre tre barn. Karen 
(23) studerer i Oslo og jobber som personlig 
assistent, Sara (20) er snart ferdig utdannet 
frisør og Marius (19) som er student.  

Våre firbente barn er devon rexene Kilah, 
Elijah, Ilia og Jessie, samt husets yndling, 
maskot og lille turbopropell; burmeseren 
Gyda.  

 Hur kom det sig att ni skaffade burma? 
Vilka färger? Kön?  

Da vi for 8 år siden startet med utstilling 
traff vi en hyggelig oppdretter med vakre 
burmesere og vi sa den gang noe vi har 
gjentatt på stort sett hver eneste utstilling 
siden. En dag SKAL vi ha burmeser.  

Etter mye motgang og mange nedturer med 
vår første hjerterase Devon Rex bestemte vi 
oss for å sette alt av oppdrett på vent. Men, 
i mars ble det født noen vakre små burme-
serunger hos oppdretteren vi møtte for 8 år 
siden og vi falt pladask for kullets minste 
lille brune frøken allerede da hun var 1 uke 
gammel. Det tok ikke lang tid før vi ble eni-
ge om at tiden var inne for å starte med en 
ny, friskere rase og vi tok kontakt med Irene 
Antonsen. Vi er utrolig takknemlige over 
tilliten vi har fått og er stolte slaver for (N) 
Kattehula’s Gyda.  

Hur hittade ni era katter? Väntade ni 
länge? 

Bildet av Gyda og hennes søsken dukket 
opp på Norsk Rasekattforum på Facebook 
og vi har nok aldri vært i tvil om hvem vi 
ønsket å kjøpe burmeser fra. Det måtte bli 
Irene.  

At hun bor så nærme oss er selvsagt en stor 
bonus, men vi hade gladelig kjørt lengre 
også, for å få kjøpe fra henne. Vi var heldige 
som slapp å vente mer enn den tiden det tok 
for henne å bli gammel nok til å kunne flytte 
og til tross for situasjonen vi befinner oss i 
var vi så heldige at vi fikk hilse på Gyda og 
søsknene før hun var flytteklar.  

Hur skulle ni beskriva burman som ras? 

På den korte tiden vi har hatt burmeser 
har vi inntrykk av at burmeseren er en ak-
tiv, lykkelig og tøff rase. Gyda er jo ikke 
så gammel enda, men hun er målrettet, vet 
hva hun vil og gir ikke opp. De 4 Devon 
Rexene våre har ikke hatt noe annet valg 
enn å akseptere nykommeren og hun er al-
les irriterende, men høyt elskede lillesøster, 
som skal stelles med, vaskes og lekes med. 
Lite slår synet av en voksen, fertil hannkatt 
som kaster seg på rygg og skriker høyt fordi 
en liten burmeserfrøken løper etter han. To 
sekunder etterpå er det han som jager henne.  

Vårt inntrykk av burmeseren er at dette er 
en meget aktiv rase, med høy selvtillit, høyt 
aktivitetsnivå og en malemotor som aldri 
slutter.  

 

Har ni kontakt med uppfödaren/na? 
Känner ni att ni kan prata med dem om 
det uppstår problem/sjukdom. 

Vi er heldige som har en oppdretter som bor 
så nærme oss. I tillegg er hun alltid tilgjeng-
elig på messenger, hvor vi har en gruppech-
at. Der kan vi spørre om hva som helst og 
hun får oppdateringer og bilder av Gyda når 
vi kjenner vi ønsker å dele noe med bare 
henne. (Det skjer vel egentlig daglig)  

Hur länge har ni haft den/dem? Ålder på 
katterna 

Gyda er født 24. Mars 2020 og hun flyttet til 
oss da hun var litt over 12 uker. Ergo har vi 
ikke hatt burmeser så lenge, men den tiden 
vi har hatt henne har vært fylt med mye lat-
ter og god underholdning.   

Vad tycker ni är det bästa med burma-
katten? 

Det beste med burmeseren må være tempe-
ramentet og selvtilliten. At hun er en aktiv 
og lykkelig katt er heller ikke noe minus. 
Hun topper det hele med å tydelig vise hva 
hun ønsker, være seg kos, oppmerksomhet 
eller lek.  

 

Är de innekatter? Eller ute med er? 

Hos oss er kattene innekatter. Vi har ferti-
le katter hjemme og de SKAL IKKE ferdes 
fritt ute. De som ønsker det får gå ute sam-
men med oss i bånd. Ellers har vi også en 
liten kattegård som de har fri tilgang til . Nå 
på sommeren har de også mulighet til å bru-
ke den på natten.  

 Har ni några tokroliga minnen att berät-
ta om? 

Etter at Gyda kom i hus har det stort sett 
vært action 24/7 og hun skaper morsomme 
situasjoner hele tiden. Hun er heldig som 
har tålmodige søsken og “foreldre” i våre 4 
devon rexer. Og stadig vekk er det raptus i 
noen timer i strekk. Da vi hadde oppdretter 
på besøk holdt hun det gående i 5-6 timer i 
strekk. Så en aktiv krabat er hun så absolutt. 

Har ni kontakt med andra burmaägare?  

Ja! Vi er så heldige at vi har kjent Britta 
Kjellin i noen år. I tillegg har vi blitt adop-
tert og tatt godt i mot av flere andre med 
både burma og bombay. 

Har ni funderat på att börja med uppföd-
ning? 

Siden 2012 har vi hatt 10 kull med devons. 
Hvis fremtiden blir som vi håper kommer 
det nok noen bebiser uten krøller her. 

Är det något särskilt som ni skulle önska 
att burmaklubben tar upp? 

Foreløpig er vi så nye med rasen at vi sluker 
all info vi får. Det er så mye nytt å sette seg 
inn i. Men et tema som aldri kan få for mye 
fokus er helse! Og som oppdretter vil vi set-
te helse på de 3 første plassene på hva som 
bør prioriteres i avl. Deretter temperament 
og til slutt, når helse og temperament er på 
plass, kan man prioritere det rasetekniske. 

Nya medlemmar:Terje och Ann-Chatrin 
Storli

Intervjufrågor: Grethel Öberg

*Gyda er fra Irene Antonsen. Mamma er 
(N) Kattehula’s Ulla, pappa Templebar 
Cullinan V for Morgan.
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Burmaklubbens ONLINE BREED BIS 2020
Domare: vuxen hona, Glenn Sjöbom

kastrerad hona, kattunge, Ksenia Karpinska
vuxen hane,senior, veteran, Elin Hoffner
kastrerad hane, junior, Sirpa Lindelöf

1:a Kastrat hane

Tintomaras Good Balthazar , BURn 
Ägare Urban Alsenmyr
Uppfödare Ilga Liljenberg

2:a Kastrat hane

S*Alchymist’s Quercus Falcata, BURn
Ägare Kari Imzouagh
Uppfödare Hanna Emilsson

3:a Kastrat Hane

S*Piapizzi’s Rudolf, BURc
Ägare Tina Fock
Uppfödare Anne Nordström

 
1:a Vuxen hona

S*Zagamin Olga, BURf 
Ägare Monica Bokström
Uppfödare Monica Bolström

2:a Vuxen hona

Tintomara’s Jewel Joline, BURc
Ägare Ilga Liljenberg
Uppfödare Ilga Liljenberg

3:a Vuxen hona

Tintomara’s Gorgeous Gi-Gi, BURn
Ägare Ilga Liljenberg
Uppfödare Ilga Liljenberg

1:a Kastrat hona

S*Golden High’s Alexia Yo Sweetin, 
BURa Ägare Malin Eidebakken
Uppfödare Malin Eidebakken

2:a Kastrat hona

Tintomara’s Alouette, BURc
Ägare Ilga Liljenberg
Uppfödare Ilga Liljenberg

3:a Kastrat hona

S*Zagamin Virva, BURf
Ägare Linda Johansson
Uppfödare Monica Bokström

1:a Vuxen hane

Stjärnviks Xie Gustaf, BURn
Ägare Sara Mitzeus
Uppfödare Sara Mitzeus

2:a Vuxen hane

FI*Hovikissan O’Boy, BURb
Ägare Sari Peltonen
Uppfödare Sari Peltonen

3:a Vuxen hane

(N)Nalayana’s Yakari, BURa
Ägare Anne och Wenche Irgens
Uppfödare Anne och Wenche Irgens
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2:a Junior 7-10 månader

S*Globetrotter’s União da Vitoria, 
hona, BURn  
Ägare och uppfödare Eva Lundström

1:a Junior 7-10 månader

 S*Bonnea´s Tea, hona, BURh
Ägare och uppfödare Eva 
Arnström

3:a Junior 7-10 månder                    

S*Deerhunter Tootsie, hona, 
BURh, Ägare Helena Strömberg               
Uppfödare Ulrika Hermansson

1:a Kattunge 4-7 månader

(N) Kattehula’s Godiva, hona, BURn
Ägare Lisbeth Falling
Uppfödare Irene Antonsen

2:a Kattunge 4-7 månader

S*Activity’s Laleh, BURh  
Ägare Karin Sjöholm
Uppfödare Thomas Andersson

3:a Kattunge 4-7 månader

Tintomara’s Lotus, BURn
Ägare Åsa Wendel
Uppfödare Ilga Liljenberg

1:a Senior

S*Mad About Amazing Creamy 
Cupcake, hona, BURh
Ägare Grethel Öberg
Uppfödare Sarah Purvins

2:a Senior

IDP* Moonsz Mirjah, hona, BURb
Ägare Henriette Meller
Uppfödare Henriette Meller

 3:a Senior

Temple Bar Beautiful Banshee, hona, 
BURn
Ägare och Uppfödare Mette Lambert

1:a Veteran

S*Golden High’s Alexia Yo Sweetin, 
hona, BURa
Ägare Malin Eidebakken
Uppfödare Malin Eidebakken

2:a Veteran

S*Ulzix Principessa Gavia, hona, BURf
Ägare Mary Hellman
Uppfödare Ulrika Tångring Guillou

3:a Veteran

S*All Weather Little Miss Sunshine, 
hona, BURc
Ägare Katarina Bergsten
Uppfödare Katarina Bergsten

Se alla anmälda katter på http://burmaklubben.com/category/breed-bis/
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Lär dig kattens språk
Emma Almquist, Djurvetologen

Webinar arrangerat av Sveland Djurförsäkringar

2020-07-02

Katter och människor kommunicerar båda med kroppsspråk, men där katter använder doft använder människor 
ljud. Vi människor tolkar ofta katten ur ett mänskligt perspektiv.

Huvudets språk

Lugn katt Stressad katt

Öron •	 Avslappnade framåt
•	 Lite utåt

•	 Spända framåt
•	 Bakåtdragna, platta

Ögon •	 Stängda
•	 Mjukt öppna
•	 Normala pupiller

•	 Hårt stängda
•	 Uppspärrade
•	 Förstorade pupiller

Morrhår •	 Hängande morrhår, med av-
slappnade ansiktsmuskler

•	 Spända framåt i jakt- och 
lekbeteende

•	 Spända bakåt vid negativa 
känslor

Kroppens språk

Lugn katt Stressad katt

Hållning •	 Mjuk
•	 Rak rygg
•	 Långt avstånd mellan fram- 

och bakben

•	 Sänkt kropp
•	 Böjd rygg
•	 Benen närmar sig varandra

Svansen •	 Långt ut från kroppen
•	 Löst rundad kring kroppen

•	 Nära intill kroppen
•	 Spänd neråt
•	 Krullar, viftar

Ben och tassar •	 Långa ben vid stående
•	 Benen utanför kroppen vid 

liggande

•	 Samlade under kroppen 
•	 Böjda bakben
•	 Sträckta framben
•	 Böjda under kroppen

Överslagsbeteenden

•	 Inre konflikt ex. ska jag fly eller försvara mig
•	 Ologiska beteenden ex. börja tvätta sig mitt i en konflikt
•	 Stereotypi, ett upprepat beteende som orsakas av stress och har som funktion att lugna katten. Försök 

hjälpa katten både med orsaken till beteendet och att bryta beteendet.

Obehagsstegen

Ett obehag som leder till en eskalerande nivå av stress hos katten.

Straffa aldrig katten för att den visar att den är stressad. Det ökar i stället mängden stress och rädsla.

Backa i stället och fundera över vad katten reagerade på.
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Vanliga missförstånd av människa

Betyder inte Betyder

Mage upp Klia mig Är avslappnad, har det bra
Viftande svans Glad katt Är sur och irriterad
Fräsande katt Arg på dig Är missnöjd med miljön

Frågor, ett urval:

Hur ser man om en katt är deprimerad?

En definition på depression hos en katt är, enligt Emma, att katten inte agerar i sin miljö.

Det vill säga den kanske mest sitter still, vill inte leka när man erbjuder leksaker eller vill inte undersöka exem-
pelvis lukter.

Tecken på smärta?

•	 Förändrat beteende
•	 Tecken på stress
•	 Pain face

Mår katter bäst av att vara två?

Den domesticerade katten är socialt tolerant mot andra katter. Även förvildade katter lever i grupp. För att en 
grupp med katter ska ha bra förutsättningar att trivas tillsammans kan man förebygga med att öka antalet resur-
ser i form av liggplatser, lådor och matskålar.

Hur introducerar man två katter för varandra?

Se till att katterna inte hamnar i konflikt. 
Dela av bostaden så att de får varsin trygg bas.
Byt leksaker och filtar mellan katterna så de vänjer sig vid varandras lukt.
Låt katterna träffas korta stunder i början och ge godis så mötena blir positiva.
Se till att det finns många gömställen som erbjuder alternativ till konflikt.

//Sammanställning: Helena Strömberg

Föreläsningen finns på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=sCvouUg7EkY
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Projekt Cat-Patio

Jeg har i mange år haft indhegnet terrasse uden risiko for, at mine 
katte sprang ud eller fremmede kom ind – lige indtil Cockys supre-
lorinchip stoppede med at virke og hun besluttede sig for at gå på 
opdagelse. Ingen af gangene kom hun særligt langt, men det var jo 
af mange årsager ikke holdbart, så noget måtte gøres.

Derfor startede jeg med at købe teleskopstænger hos Zooplus og 
satte dem mellem mit nuværende hegn og hækken på den anden 
side, hvorefter jeg trak det bidefaste net (også fra Zooplus) fra dem 
og ind til huset som tag. Det er ikke kønt, men det var billigt - og 
det er effektivt!

Derefter gik jeg i gang med planlægningen (og at fjerne ukrudt, for 
det var der en del af). Terrassen er kva-
dratisk og med sol stort set fra morgen til 
aften, men jeg har aldrig brugt hele om-
rådet optimalt, så det hjørne, der har sen 
aftensol, blev indrettet 100% til kattene 
med et modulsæt fra Kitty City (kan bl.a. 
købes på den danske hjemmeside www.
pelsboern.dk), hvor de både har huler, 

hængekøjer og kradsestolper samt fri underholdning fra alle de dyr 
og fugle, som bevæger sig i hækken. Derudover har de også en stor 
kattetunnel i nylon til både angrebslege og som ekstra soveplads.

Der har i mange år været hylder på rækværket, 
som kattene kunne bruge til at sole sig og hol-
de øje med ”verden udenfor”. For at komme 
op på hylderne mod vejen stod der tidligere en 
gammel hyndeboks, men fordi indretningen nu 
også skulle tage hensyn til mine behov, blev 
den erstattet med en loungesofa, som både kat-
tene og jeg nyder. Nu hvor der er tag på, kan 
de i nogenlunde godt vejr få lov at være derude 
mens jeg er på arbejde og når jeg ser en flok 
solsløve burmesere nyde livet på loungesofaen, 

er det ikke nemt at forlade dem for at køre ind på kontoret.

Der blev også installeret en ny og moderne 
hyndeboks, som både matcher den nye loun-
gesofa og det gamle bord og stole og nu var 
hyggehjørnet færdigt. På den yderste plads 
i sofaen er der sol til midt på eftermiddagen, 
men jeg nyder også at sidde der om aftenen, 
når alle solcellelamperne er tændt, kattene ja-
ger insekter og jeg bare lytter til stilheden. Jeg 
har udnyttet nettaget til at hænge ekstra mange 
solcellelamper op i forskellige farver.

Midt på terrassen var der engang et vandspil. Det blev så erstattet 
af et bed, som med årene var ikke var kønt mere og derfor også 
trængte til fornyelse. I første omgang købte jeg en halv whiskytøn-

de, som jeg fyldte med vand, vandplanter, 
en solcellelampe og et solcellespringvand 
og straks havde vi en lille dam (eller stor 
vandskål, hvis du spørger Cocky). Den 
var desværre bare ikke 100% vandtæt, 
så vandet er flyttet over i en helt vandtæt 
krukke og whiskytønden er nu fyldt med 
jord og spændende planter i stedetJeg har 
sat en masse planter, som alle har to for-
mål - dels er de kønne i mine øjne og dels 
tiltrækker de insekter til kattenes under-
holdning og hjælper bierne med at overle-
ve, da de har store problemer i Danmark. 

Derudover er nogle af planterne i både ”dammen” og whiskytøn-
den dekorative græsser, som kattene nyder at fange og gnaske i og 
andre er mere til min praktiske fornøjelse (der står f.eks. mynte på 
bordet i loungeområdet til brug for drinks). Solcellespringvandet 
er flyttet over i en mindre krukke med LED-belysning, hvor katte-
nes robotfisk også får lov at svømme rundt. Videoer heraf kan ses 
på Instagram under klubbens hashtag #burmaklubben.

Det sidste hjørne er lidt kedeligt. Der kommer stort set ingen sol, 
så det eneste attraktive for nogen af os er den lille sprække ved 
lågen, som giver kattene mulighed for at holde øje med forbipas-
serende hunde. Derfor har jeg valgt at gemme den udendørs katte-
bakke (Ferplast Outdoor fra Zooplus) i det hjørne bag spisebordet 
og ellers ikke gøre mere. Selv hækken har fået lov at gro, så det lidt 
ligner en jungle eller en hemmelig have (fordi ingen kan se ind).

Text och bilder: Mette Lambert

Projekt som gör en katt glad, lite mera nöjd och ännu mera bortskämd...
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Projekt kattbur

Efter många promenader runt tomten i kattsele och koppel så be-
stämde vi oss för att äntligen bygga en kattbur, då vi inte vill ha 
våra burmakatter fritt utomhus. Då kom nästa fundering, hur stor 
skall den vara och hur ska den se ut? Vi googlade mycket på nätet 
efter inspiration men det var svårt att hitta något som vi verkligen 
ville ha så det blev att ta fram papper och penna och börja skissa på 
ett förslag.Efter många funderingar och ändringar kom vi äntligen  
fram till en färdig skiss på själva buren som vi hoppades att både vi 
och katterna skulle gilla. 

Bygget började med att vi grävde ut en rektangel i gräsmattan som 
var ca 20 cm djup, sen la vi markduk och fyllde upp med 8/16 
storlek på makadam för att få en helt rak rektangel som vi sedan la 
trädgårdsplattor på, för att sen bygga själva stommen på. Mellan 
trädgårdsplattorna och stommen la vi syllpapp för att minimera att 
själva trästommen skall stå och suga upp vatten vid fukt och regn. 

Nu var det dags att börja med stommen till buren, denna bygg-
de vi i tryckimpregnerade stolpar med storlek 95x95 mm. Mellan 
dessa sektioner satte vi armeringsnät med svart hönsnät innanför så 
att inte kissarna ska kunna rymma. Hönsnätet satte vi fast i arme-
ringsnätet med svarta plaststripes och även med häftpistol i själva 
trästommen. Runtom själva sektionerna med nät sågade vi till små 
trälister och satte över hörnen på hönsnätet så att det inte skulle 
finnas någon risk för katterna att gå emot det avklippta hönsnätet 
och göra sig illa på det vassa nätet.

Taket byggde vi med 45x145 reglar av tryckimpregnerat virke, se-
dan läkt på dessa i storlek 28x45. Dem monterade vi med 25 cm 
mellanrum, sen så var det bara att skruva fast själva plasttaket i 
läkten. 

Inredningen fick växa fram lite under tiden buren byggdes men den 
är inte helt färdig. Vi tror att kissarna gillar att få lite nya saker allt 
eftersom istället för att få allt direkt. Taksängen är en klar favorit, 
och den har dom även kommit på att man kan springa upp och 
gömma sig i för husse när det är dags att komma in. Då blir det 
svårt att få tag i katterna och då får man vara ute en stund till. 

Vi har tre generationer av katter. Den lila katten heter Elsa och är 
mamma till den chokladfärgade katten som heter Pyret och Pyret 
är mamma till Svea som är chokladsköldpaddan. Dom är verkligen 
bästa kompisar alla tre och ligger alltid i en hög och myser.

Materiallista

Stolpar 95x95, reglar 45x145, reglar 45x120 (dessa sågade vi till 
mindre bitar av) armeringsnät, hönsnät, farmarskruv till plasttaket, 
rostfri träskruv, ankarskruv till vinklarna, 90 graders rostfria vink-
lar, gångjärn till dörren och även ett lås till dörren. 

Arbetstid ca 45 timmar. Materialkostnad ca 15.000 kr. 

Måtten på buren är 360x305 cm- ca 11 kvadrat.

Dottern Linnea klipper till hönsnätet i buren.

Text och bilder: Tommy & Helena Holmberg
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Din burma är värd en 
riktigt bra försäkring.

svedea.se 
0771-160 190

Hej! Mitt namn är Caroline Haglund och jag är Svedeas ombud för 
Burmaklubben. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta 
mig om ett riktigt bra försäkringsskydd för din katt. Jag ser fram 
mot att du hör av dig!

072-729 14 07 

caroline.haglund@svedea.se

Svedea samarbetar med Burmaklubben för att kunna erbjuda just din kattras 

ett bra försäkringsskydd. Vi är själva kattälskare och förstår vad som är 

viktigt för dig som kattägare. Fri flytträtt och fria veterinärbesök hos FirstVet 

är två exempel på hur vi förändrat branschen hittills. Kontakta gärna Caroline 

– vår specialist på burma – så berättar hon mer.

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG

Här har rummet inretts med klösträd 
och hyllor längs väggen som gör att 
katterna kan ta sig runt som på en 
äventyrsbana!

Text och bilder: Pia Elmlund

Projekt klättervägg

              Projekt nätdörr

Jag har gjort en vanlig nätdörr fast med 
plexiglas nedtill där jag också fäst decor-
plast för att mina katter inte ska kunna 
stirra på varann så mycket genom glaset.

Text och bild: Helena Strömberg

VAD GÖR MAN OM KATTEN KOMMER BORT?!

En innekatt eller nyinflyttad eller bortsprungen ungkatt eller bara ovan att vara ute - 
håller sig som regel alldeles nära. Håller sig säkert i närheten o gömd ca 100 meters 
radie bara. 

-Leta sen kväll o natt!!!

-Efter midnatt o särskilt kl 1-5. Lugnt o tyst o den vågar sig fram.

-Lägg ut en tröja filt el något som luktar hemma, i närheten gärna under buskarna 
där den försvann (o vatten). Kolla där ofta och framförallt nattetid 01-05... mycket 
troligt att  kissen ligger där rätt som det är.

-Ge inte upp!!! Kan dessvärre ta något dygn innan den vågar sig fram från sitt 
nuvarande gömställe. Och i värsta fall mycket längre. Katten är i en miljö den inte 
känner så bra och dofter av andra katter o djur är ”farliga”. Den gömmer sig även 
för ägaren.

-Ha om möjligt en altandörr el liknade på glänt hela natten (gärna dagtid också men 
natt är viktigast). De smyger ofta in på småtimmarna kl 02-04 för att äta. 

-Och kom ihåg - de vill komma in på samma ställe som de gick ut!

-Ställ väckarklockan! 

-Ni MÅSTE ut nattetid dvs efter midnatt kl 01-05. Det ÄR bästa tiden.

-Lappa i alla brevlådor/uppgångar/hållplatser

-ANLITA ID-HUND 

-Och du måste måste ut nattetid... sova får bli nån annan gång  

Tyvärr är det så och man ger lätt upp och tror att den rymt långt bort eller att det hänt 
något. Minst till 90% av gångerna är det felaktigt. 

-Den ger inte upp - det är vi tvåbenta som korkat nog gör det....

Tänk på att katten är helt totalt vilse och varken vet ut eller in. Panikrädd. Ni 
MÅSTE vara ute jättemycket o leta. Och absolut nattetid på småtimmarna. Leta åter 
igen på samma ställen som ni redan letat på. Den kan ha hört er eller känt lukten och 
söker sig dit. Ha en radie på minst 100 m att leta på. En innekatt har ingen som helst 
aning om var den egentligen bor när den hamnat ute. Leta under bilar, på bildäck 
,under trappor, buskar och tänkbara krypin. Lappa i portar o affärer. Alla har inte FB 
och även de som har är inte med i dessa grupper förrän de har behov av det. Sedan 
reagerar inte folk på en katt som är ute. Den ”bor väl i närheten”.

Katten letar efter er o väntar. Letar o söker. Den ger aldrig upp! 

Katter ”försvinner” inte. Längtar hem.
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Din burma är värd en 
riktigt bra försäkring.

svedea.se 
0771-160 190

Hej! Mitt namn är Caroline Haglund och jag är Svedeas ombud för 
Burmaklubben. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta 
mig om ett riktigt bra försäkringsskydd för din katt. Jag ser fram 
mot att du hör av dig!

072-729 14 07 

caroline.haglund@svedea.se

Svedea samarbetar med Burmaklubben för att kunna erbjuda just din kattras 

ett bra försäkringsskydd. Vi är själva kattälskare och förstår vad som är 

viktigt för dig som kattägare. Fri flytträtt och fria veterinärbesök hos FirstVet 

är två exempel på hur vi förändrat branschen hittills. Kontakta gärna Caroline 

– vår specialist på burma – så berättar hon mer.

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG

Här har rummet inretts med klösträd 
och hyllor längs väggen som gör att 
katterna kan ta sig runt som på en 
äventyrsbana!

Text och bilder: Pia Elmlund
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Katter som har semester

Zagamin Kenzie och Deerhunters Tootsie är två katter som verkligen får följa 
med matte och husse på äventyr! Ägare: Helena Strömberg

Cesar och Fazer 

Vi får vara med om mycket med Cesar och Fazer, de surfar, över-
nattar i båt och njuter av att slappa med oss vid poolen. Det är det 
jag tycker om med burman, deras äventyrslust, nyfikenhet och in-
telligens gör dem orädda. De älskar att följa med, oavsett vad vi 
gör.

De förstår att de skall hålla sig framme när vi packar inför en resa. 
Det har dock hänt att vi måste gå runt och leta efter dem när vi ska 
åka, för att sedan upptäcka att de redan har lagt sig tillrätta i buren- 
förväntansfulla.

Vi har valt att endast ha en bur, det blir trångt men vi hör dem har 
aldrig klaga. De ligger oftast helt tysta i buren trots att resan till In-
gmarsö tar drygt två timmar. Endast om vi gör ett stopp någonstans 
där vi inte brukar så hörs jamande från buren. De påpekar att vi 
nu åkt fel, jag är övertygad om att de vid det här laget känner igen 
vägen från Bålsta till Ingmarsö.

Oavsett hur fullpackad bilen är så har vi alltid en fri plats för kattlå-
dan. När vi kommer till Ljusterö färjeläger släpper vi killarna lösa 
i bilen, så att de får möjlighet att kissa. Oftast tar båda tillvara på 
chansen, det är som om de vet att det troligtvis kommer att behöva 
sitta i buren ett tag till innan vi är framme. 

Sista biten färdas vi i egen båt, när det är fint väder får killarna vara 
lösa i hytten. Vid de tillfällena är det alltid Cesar som sitter vid fö-
rarsätet medan Fazer ivrigt utforskar båten samtidigt som han jamar 
och undrar om vi inte är framme snart.

Väl framme hoppar de i land före oss, de väntar dock på bryggan 
och vi går alltid i samlad trupp till huset. Medan de väntar letar 
Fazer upp alla spindelnät som finns, han älskar att äta dem. Cesar 
bryr sig inte om dessa utan passar istället på att chilla på bryggan. 
På väg upp till huset, med skottkärran fullastad, springer killarna 
före. De har en förmåga att helt plötsligt lägga sig på stigen. Den 
som drar skottkärran måste se upp så att man inte kör över någon. 
Denna risk känner varken Cesar eller Fazer av.

Det är alltid samma procedur när vi kommer in, killarna bjuds på 
mat och vatten sedan tar vi en gemensam promenad. Efter det är det 
fritt fram för dem att gå in och ut när de vill. Trots den friheten ver-
kar de uppskatta och föredra promenaderna med oss. Det förväntar 
sig att vi ska göra gemensamma utflykter, vilket vi förstås gör.

Utöver promenaderna, är roddturer i insjön populärt. Men ibland 
kan det bli lite problematiskt om katterna ska vara med när vi vill 
fiska. Eftersom allt vi gör såklart är för deras skull tror de att vi 
vill leka med dem och draget är deras byte. När de har insett att vi 
inte leker med dem tröttnar de snabbt på den stilla ekan och vill i 
land igen. Därav blir det ibland att vi försöker smyga iväg för att få 
”egen tid” då vi vet att de inte tycker det är kul när vi ska fiska. En 
gång när vi fiskat klart möttes vi av Cesar halvvägs tillbaka, han satt 
på spången och tittade besviket på oss för att han inte fått följa med. 
Trots regn o rusk blev det såklart en liten promenad med honom 
även om vi längtade efter att få komma in i värmen. 

När semesterveckorna tagit slut och vi packar ihop för att åka hem 
håller killarna sig framme igen. När vi lastat in allt i båten hoppar 
de självmant på. De vill vara med oss var vi än är, på landet, på sjön, 
hemma eller vart vi än beger oss. 

// Elin Säfström               

Se fler bilder på Cesar och Fazer på nästa sida.
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En bildtävling utlystes på Burmaklubbens medlems-
sida på Facebook där medlemmar fick skicka in bil-
der på hur katterna firar midsommar. Eta Kvarnberg, 
uppfödare och välkänd assistent från utställningar, 
tackade ja till att vara ”domare” i tävlingen.
//redaktionen

Blev glatt överraskad och hedrad då jag fick frågan om jag ville 
vara domare och utse tre stycken bilder på era vackra katter som 
representanter på er Midsommartävling och tackade självklart ja!

Efter att ha kollat, funderat och tittat igen har jag till slut kommit 
fram till följande tre katter och ber att få gratulera katterna och de-
ras ägare till att få representera burman i årets midsommartävling;

En lila burma med härligt vacker burmalook.
En brun burma, den första färgen jag mötte av rasen för sisådär 22 
år sedan, som njuter av sommaren och visar upp sin vackra ”evil 
look”.
En choklad burma, som slappar i sommarsolen, men man kan ändå 
ana kraften i denna burma.

Tack än en gång för det hedersamma om än ej så enkla uppdrag! 
Var rädda om er i dessa märkliga dagar och kom ihåg att dricka och 
ge era katter dryck också i hettan. Isbitar i en skål vatten kan upp-
muntra till att katterna doppar tassen och sedan slickar av vattnet.
Lev väl så hoppas jag vi ses på någon utställning snart.

Eta Kvarnberg
S* Javeliner’s britter

**Midsommarkatter 2020**

SE*Caribacka’s Dante ”Fazer” Ägare: Elin Säfström SE*Caribacka’s Dalton ”César” Ägare: Elin Säfström

Shai-San-War’s Viggo Ägare:Monika Forsberg Lind
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