reportage Katter söker hem

Får jag
f lytta hem
till dig?

Ewa Edström
är volontär på
Stockholms katthem.
Clay är en misstänksam herre som
råkat illa ut som hemlös. Nu går det
dock att klappa honom lite försiktigt.

Detmager
finns upp till
Nedryck

20 000 hemlösa
katter i Stockholm.
En del av dem får en
ny chans via S tockholms
katthem.
mest kattokiga
medarbetare hälsade på.
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Fakta

Stockholms katthem är
en ideell förening och drivs
med hjälp av bidrag från privatpersoner och sponsorer.
Ett 70-tal volontärer jobbar
här och en veterinär ställer
upp till starkt rabatterat pris.
Nästa sommar flyttar de till
större lokaler i Nacka.
Föreningen är ansluten
till Svekatt – ett rikstäckande förbund som erkänner
alla katters lika värde och
rätt till ett gott liv. Svekatt
har en no-kill-policy vilket
innebär att man aldrig
avlivar katter för att de är
skygga eller för dyra att
vårda.
Skatthemmet.nu
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De som kommit till åren eller har problem av något slag blir inte valda i
första taget. Men nu har siameserna
Lane, 7 och Land, 11, äntligen blivit
bokade – trots sina tandproblem.
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i står utanför en rätt s liten
barack i Västberga, strax
söder om Stockholm.
Hanna, fotografen, har
aldrig varit här förr. Själv har jag hängt
här ganska mycket. Nej förresten – rätt
löjligt mycket.
Genom 50-talshuset, som en gång
tjänstgjort som provisorisk
gymnastiksal åt den intilliggande skolan, passerar cirka 400
katter per år. En del får
ett nytt hem fort. För andra tar det lite längre tid.
Till den första kategorin
hör kattungar – till den
andra hör svarta katter.
Är det för att folk är fördomsfulla som de inte blir
bokade?
– Jag vet inte varför det
är så. Kanske är det lite
svårare att se en svart katts anletsdrag.
Det är många gånger vi sett oerhört rara
svarta katter bli bortvalda framför en, till
exempel, röd katt som varit mer tillbakadragen, säger Ewa Edström, volontär på
Stockholms katthem.
Jag och Hanna går ronden bland burarna. En del katter sitter själva. Andra
tillsammans med katter de kommit in

med. En avdelning får vi inte gå in till.
De som sitter där har farit riktigt illa.
Skygga individer som inte vill ha kontakt – än.
–Människor gör sig av med katter på
de mest konstiga sätt. Lämnar dem på
bussen i väskor. Ställer ut dem i skogen
i lådor. Om alla katter var id-märkta så
skulle vi slippa en hel del av de
bekymren, säger Ewa.
De upphittade liven kommer
ofta till katthemmet via polisen. Och de som gått ute
länge kan komma in i erbarmliga skick. För det är
en stor myt, den att katter
alltid klarar sig. De svälter,
får skador i slagsmål och
förfryser både tassar och
öron under vintern. Ibland
blir man på katthemmet
tvungen att fatta ett svårt
beslut när vård inte räcker till.
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Människor
gör sig av
med katter
på de mest
konstiga
sätt

fem månader tidigare

De flesta spenderade sommarsemes-

tern 2013 på någon lämplig strand. För
det var varmt. Det var faktiskt skitvarmt
att sitta på katthemmets trappa och
vänta på att det skulle bli besökstid. Men
jag var liksom kär. Gustav och Ullis het-

te de och var två kompisar vars matte
gått bort. Men snart skulle de flytta hem
till mig. Det kändes så stort att jag hälsade på dem var och En deppig Gustav…
varannan dag. Ullis
var den mest utåtriktade, spann och
var kelig. Gustav var
märkt av en lång tid
på katthemmet. Deprimerad av den lilla ytan att röra sig
på och kanske av
sorg. Han hälsade
artigt, men satte sig …och en kelig Ullis.
snart i ett hörn och
hängde med huvudet. Han hade matvägrat en längre tid.
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Jag och Hanna konstaterar att katthemmet är fullt av kattungar. Vilket inte är så konstigt eftersom hemlösa och
okastrerade katter förökar sig. En ny
kull skådar ljuset i augusti lika säkert
som att katter är kärlekskranka i mars.
Vi hälsar på hos mamma M
 issan
som lojt ser på när hennes illbattingar
röjer runt. Missan och hennes fem
ungar kommer från ett par som samlat
på sig alldeles för många katter. Och
det är inga lätt excentriska mängder vi
25

reportage Katter söker hem
där dagen i augusti då Gustav och
Ullis skulle flytta in. Jag hade fixat
och donat. Ställt kattlådor på plats
i badrummet och köpt ett klösträd.
Tinat några räkor för att riktigt
smöra in mig.
Jag hörde dem pipa ända från
parkeringen eftersom transportburar är föga populära. Men deppiga
Gustavs förvandling när han släpptes ut var obetalbar. Det sänkta huvudet lyftes av nyfikenhet och svansen for upp i luften. En glad svans.
Första natten hoppade han resolut
upp och parkerade sig i min säng –
mätt och belåten.
Missans ungar är nyfikna på
nn n
Hannas kamera och mitt anteckningsblock. De är helt enkelt bedåDe som är sugna på att skaffa katt
rande. Vi har en del
kan med fördel
problem med att hålgöra en insats och
la fokus på Ewas röst
skaffa en från ett
och hon harklar till.
katthem. Men det
– En gång stals en
är inte gratis –
kattunge härifrån så
1 300 kr per katt
nu stänger vi in bekostar det. Då är
sökare för att ha koll
katterna vaccinepå att a lla finns kvar
rade och
efteråt.
kastrerade.
Medan Ewa pratar
När är det som
försöker en kattunge En liten väskundersökare.
störst efterfrågan?
att gräva sig ner i
Kommer det hit folk
min väska. Det ser inte helt bra ut.
som vill ha hem en katt till jul?
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– Vi säljer inte katter som julklappar! säger Ewa med eftertryck.
fem månader tidigare
Annars är augusti och september
Jag var som en äggsjuk höna den
talar om. Ewa berättar om ett av
de svåraste fallen hon haft att göra
med.
– I en villa i Järfälla hittade vi
över 100 instängda katter. Hälften
av dem var i så dåligt skick att de
fick avlivas på plats.
När den här typen av misärhem
upptäcks beslutar Länsstyrelsen
om omhändertagande och polisen
får rycka ut, ofta tillsammans med
Stockholms katthem. De över
levande katterna har i dag fått nya
hem.

en tid då många skaffar katt. Semestrarna är över och r utinerna tar vid.
En sista fråga – vad gjorde dig extra
varm i hjärtat som volontär?
–Ja, från misärvillan i Järfälla
kom en mycket arg hankatt som
ingen av oss fick lov att ta i. Ingen
kunde röra den katten! Tills en
dag när det kommer in en äldre
dam och sätter sig i hans bur. Och
han hoppar upp i hennes knä. Så
fick han ett nytt hem.
I en bur intill har hankatten
Findus ledsnat på vårt prat. Han
vill ha uppmärksamhet och
sträcker sig upp mot oss med uppfordrande blick.
– I morgon kväll jobbar jag och
då KOMMER din nya husse eller
matte på besök!,säger Ewa
Edström.
Jag och Hanna suckar. Och
lovar att visa upp våra väskor
innan vi går.
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Gustav och Ullis för numera en
tämligen bortskämd tillvaro. En
kattlucka har installerats så de kan
komma och gå som de vill. De får
tokmycket gos och en och annan bit
ost. De har lindat mig fullständigt
kring lillfingret. För att bäst beskriva vår vardag ihop får jag lov att
citera en god vän: ’’Cats have no
masters – only servants’’.

Vi söker också ett nytt hem!
Stockholms katthem

Gävle katthem

Örebro katthem

Levon, 3
Levon är en snäll men lite osäker kille.
Med tid och tålamod kommer han
också att bli en trygg katt.

Astrid Gravity, 3
Astrid Gravity är enormt snäll och
älskar att mysa och att prata. Hon
behöver kunna få gå ut lite då och då.

Pablo, 3
En social och gosig innekatt som trivs
bäst som ensamkatt. Pablo är mycket
livlig och behöver stora ytor att röra
sig på.

Nika, 7

Oliver, 3

Gotlands katthem

Nikon, 2
Nikon är en rund och go kisse. Han är
blyg men vill gärna vara nära. Med tid
och tålamod blir han en supermysig
katt.

Greyli, 9

Esprit, 10

Den här fina och lite försiktiga tjejen vill
gärna hitta ett lugnt hem hos någon som
har både tid och tålamod.

Oliver gillar att få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Han vill
komma till ett hem fyllt med mysiga
kvällar och en hel del bus.

Social och nyfiken men fortfarande
vaksam och försiktig. Älskar att kela om
man tar det lugnt och är mjuk i rörelserna. Van att bo med andra katter.

Guinness, 8
Guinness är en jättemysig, snäll och
social tjej som även i fortsättningen vill
bo med sin kompis Snap.

Sören, 5
Sören har varit ute i 1,5 år innan han
kom till katthemmet så han har varit
med om en del. Han vill vara ensamkatt
i ett lugnt hem utan barn.

Adora-Belle, 1
Rädd och försiktig ännu, men med tid
och tålamod kommer hon också bli
en trygg katt. Den som vinner Adora-
Belles hjärta får en trogen följeslagare!

Esprit är en busig hona, full av energi.
Hon är mycket kontaktsökande och
tycker om att bli klappad. Hon vill gärna
bo på landet med en kompis.

Asterix, 2
Här är en kille som gillar klappar och
kel, men han kan vara lite blyg i början.
Asterix är också en busig katt och vill
gärna ha en kattkompis att leka med.

Snap, 8

Yuna, 6
Blyg
i främmande situationer men
Hedda har gått en längre tid utomhus och
är så glad över att vara inomhus. Hon är en riktig drottning när hon känner sig
en snäll äldre dam som letar efter ett hem trygg i sitt hem. Passar nog bra i ett
hem med snälla kattkompisar.
där hon blir älskad hela livet ut.
Hedda, 10

Gustav och Ullis
har bott in sig
ordentligt.

Fler katthem runt
om i Sverige
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Snap är en jättesnälloch kelig myskille
som även i fortsättningen vill bo med sin
kompis Guinness. Bägge kom till katthemmet efter att familjen blev allergisk.
l Gävle katthem l Föreningen 9 liv, Östergötland l Katthemmet i Vaxholm l Gottlands katthem l Norrtälje katthem
geflekatthem.se
foreningen9liv.se
www.katthem.nu
gotlandskatthem.se
kattcenter.se

l Ronnebys Hittekatter & Co
ronnebyshittekatter.se

l Götegorgs katthjälp
v3.goteborgskatthjalp.com

l Gästrike katthem
gsk.jbn.nu

l Har du en katt? Kastrera den!
l Bli fadder åt en bur. För en
privatperson kostar det 4 000 kr att
sponsra en bur i 12 månader och för ett
företag är priset 8 000 kr.
l Anmäl dig som volontär eller
akuthem. Dräktiga honor, honor med
kattungar eller katter som behöver
socialiseras behöver ett akuthem.
l Köp Kattkalendern! Här är en prima
julklapp för crazy cat-people! Temat för
året är ’’Emot alla odds’’ och innehåller
tolv fina historier om katter som haft det
tufft och som fått nya hem. Beställ den
på katthemmet.nu.

Tänk efter före!
Lever länge
Passar en katt in i dina framtidsplaner?
Är du beredd att ta ansvar för en annan
levande varelse i upp till 20 år? Om du
inte tveklöst kan svara ja, avstå hellre.
Allergier
Om du inte är helt säker på att du är allergisk mot katt, gå och testa dig först!
Har du tid?
För att en katt ska må bra kräver den tid
och massor av kärlek. Om du arbetar
heltid och har mycket för dig utanför
hemmet flera kvällar i veckan eller ofta
behöver resa bort bör du överväga om
du verkligen ska skaffa en katt. Det kan
vara en bra idé att skaffa två katter som
har sällskap av varandra.
Ekonomi
Katter är billigare i drift än hundar, men
du får ändå räkna med en del utgifter
– mat av bra kvalitet, kattsand, årlig vaccination och eventuella andra veterinärbesök, leksaker och försäkring.
Källa: Stockholms katthem

Anisette, 2
Anisette är en söt och nyfiken tjej som
gillar lek och bus. Hon är ingen knäkatt,
men kelig.

l Kattstallet, Bromma
kattstallet.se

l Södertälje katthem
sodertaljekatthem.se

l Örebro katthem
orebrokatthem.com
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