
Sabby, Sabriel och Sacco trivs bra. Vi tycker att kissarna är underbara. Förra söndagen insjuknade
occikatten Kosken mitt i natten. Eva åkte till akuten på Strömsholm. Efter en mängd undersökningar
konstaterades att det för kattens skull vore bäst att han fick somna in. Kosken blev drygt 16 år
gammal. Empatiske Sacco förstod att något var fel och gjorde sitt bästa för att trösta oss. Sabby och
Sabriel bidrog genom att helt enkelt finnas till.

Kissarna tillväxt är fortsatt normal (vikt i gram).

Obs. datum Sabriel Sacco Sabby

2011-11-07 2045 1850 2365

2011-12-03 2560 2350 2735

2011-12-21 2865 2660 3035

Efter Koskens frånfälle har kissarna nu tillgång till allt utom källarvåningen och de öppna markerna
utanför. De första dagarna i ”frihet” undersökte de naturligtvis alla rum och alla prylar. Under denna
tid var de vaksamma och sprang ofta och gömde sig vid störning. Efter ca två dygn var de
hemmastadda. Den stora skillnaden mellan före och efter är Sabbys och Sabriels nya kropsshållning.
Pysslar man med något kommer vanligen alla tre ivrigt springande med allerta öron och hög
svansföring. Alla tre tycker det är superkul att kolla in oss i badkaret. När badkaret töms får de
dessutom möjlighet att försöka lösa alla katters stora gåta, VART TAR VATTNET VÄGEN? Sabby
och Sabriel betraktar vi nu som socialiserade men med en fobi för nakna händer. Det tar förmodligen
lång tid innan denna fobi går över.

Kissarna är naturligtvis individer som skiljer sig från alla andra kissar vi haft att göra med (mest
raskatter). En märklig och trevlig skillnad (avser ej Sacco) är att de inte river eller biter oss på lek. När
Sabby och/eller Sabriel ligger under täcket sparkar de på katters vis mot våra lår och vader, dock utan
tillstymmelse till klo. Det händer att Sabriel försiktigt håller i vaden med tänderna. En annan skillnad
är att de hoppar ner på marken eller golvet från betydligt högre höjder. Sabriel tycker, liksom salige
abessinern Muticus, att det är kul att hoppa ner på husses mage från hyllan ovanför sängen. Sabriel
väntar alltid till dess att husse somnat innan han hoppar. Förmodligen utstöter husse märkliga ljud när
Sabriel landar, ljud som Sabriel uppenbarligen uppfattar som skojiga.

Sabriel verkar trivas bäst då Sabby
och Sacco sover, då passar han på
att småleka med oss, undersöka
olika prylar lite närmare eller ströva
omkring i kattgården. Ofta står han
och luktar på grenarna till den röda
vinbärsbusken, ungefär som tjuren
Ferdinand med rosorna.

Text: Pär-Erik

Foton med P tagna av Pär-Erik
övriga av Eva.



Innan katterna släpptes ut för att för
första gången få bekanta sig med
snö var marken inne i kattgården
täckt av ett fint lager nysnö. Det var
så vackert! 20 minuter efter det att
de släppts ut var det slut med det
vackra, kattspår överallt vilket väl
också är vackert, men på ett annat
sätt.

Katterna tycker om att studera
omgivningarna från tunneln som via
hopphyllor leder från kattrummet
till kattgården. Sabby letar
förmodligen efter en plätt med
intakt snölager att vandalisera. När
kissarna blir större får de tillgång
till ytterligare tre utgångar från
huset till markerna utanför.

Alla katter tycker bäst om nysnö. På
fotot tillverkar Sabby något
obegripligt av snön ovanpå isen.
Sacco försöker förstå.

Tö är ganska bra, skare är inte lika
skoj. Det ska gå att gräva i snön. Så
tycker alla tre.
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Sabriel har återigen tappat bort
pingisbollen (den ligger på isen
under stocken). Alla tre tycker om
att rusa efter och leka med kastade
snöbollar.

Sacco är, liksom de andra,  suverän
på att fixa balansen med hjälp av
svansen. Dom älskar att rusa
omkring och åka kana på isen.

Sabby har blivit kär tror vi. En svart
katt, förmodligen en hona, brukar
besöka altanen. På spåren i snön har
vi sett att ”hon” sträckt på sig för att
kunna titta in i kattrummet och i
vardagsrummet. Av Sabbys
beteende att döma har ”hon”
knackat på fönstret för att locka ut
honom.

Sabby har undersökt alla
möjligheter att ta sig ut för att träffa
den främmande katten. På bilden
intill sitter han och studerar en
potentiell flyktväg. Till Sabbys stora
förtret har vi nu bytt ut nätet mot ett
bredare som tillintetgör möjlighet
till flykt den vägen.
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Räkorna är till katternas stora
förtvivlan slut. Gång på gång har de
stått vid mina fötter och stirrat mig i
ögonen och klagat över räkbristen.
Jag har lovat att hämta nya.

I väntan på nya räkor har de fått
nöja sig med pingisbollen och andra
prylar. Sabriel blir lite småarg när
Sabby lägger sig i försöken att få
upp HANS pingisboll. Alla har nu
lärt sig att plocka upp pingisbollen
från baljan med vatten.

Vad vore livet utan en pingisboll?

Sabriel har lyckats pilla ner pingisen
från hyllan ovanför sängen. Sabby
vaknar och tassar lite på Sabriels
boll. Sabriel är fullständigt
fenomenal på att hantera bollen, han
kan hålla den i luften långa stunder
med små extremt snabba
tassrörelser. När man kastar bollen
till honom längs golvet får man, åtta
gånger av tio, en välriktad retur.

Det är inte lätt at på förhand veta
vad som kan bli en bra kattleksak.
Sabby blev fullständigt lyrisk över
den gröna pallen. Med tassen puttar
han in en papperstuss under pallen,
sen rusar han runt till den andra
sidan för att fånga upp den. Så kan
han hålla på varv efter varv. Sacco
och Sabriel tittar på, de verkar oroa
sig över Sabbys mentala tillstånd.
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Sabby har en egenhet vi inte sett hos
någon annan katt. Han knuffar och
släpar på tunga saker för att forma
omgivningen efter sitt eget tycke.
Här har han släpat och knuffat fram
pallen och stocken till baljan. Sacco
försöker få stopp på Sabbys galna
ommöbleringsverksamhet. Sabriel
håller sig i bakgrunden.
Förmodligen anser han sig vara den
enda vettiga katten i sällskapet.

Numera flyter en tom liten Cola-
flaska i baljan. Trots ihärdiga försök
har de ännu inte fått upp den.

Sabriel, ”den enda vettiga katten”,
iakttar Sabbys och Saccos framfart
med pappersrullen.

Det är lugnt vid tangentbordet, där
finns för ögonblicket bara en katt.
Sabriel tror förmodligen att Sabby
eller Sacco gömt hans pingisboll
under tangentbordet.
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Sabby undrar vad som finns inne i
diskmaskinen. Det har även Sacco
och Sabriel, och alla andra katter vi
delat hushåll med, funderat över.
Där finns inga farliga föremål,
sådana diskas för hand, torkas av
samt göms i lådor och skåp som
kissarna rimligen inte skall kunna
öppna.

Sabby vill hemskt gärna komma åt
fiskarna i akvariet.

Sacco och Sabriel ligger på den
provisoriska ”kattbryggan” ovanpå
akvariets ljusramp och studerar
fisklivet. Akvariet har separat
eltillförsel med jordfelsbrytare.

Akvariet innehåller främst malar
som simmar vid bottnen. Vattnet är
så djupt att kissarna knappast kan nå
dem.

Vid fyra-tiden i morse vaknade jag
av att kinden hamnade på något vått,
det var en ca två decimeter lång bit
av en Elodea (växten vattenpest).
Okänt vem som levererat gåvan. P



Sacco pysslar med en bit
sämskskinn. Skinnet är fäst vid ett
snöre som i sin tur sitter fast i
toppen av en 1,5 meter lång
metspödel. När jag först tog fram
den blev Sabby och Sabriel
fullständigt panikslagna och gömde
sig i mörka hörn. Spödelen fick
därför ligga framme på golvet där
Sabby och Sabriel gemensamt
kunde mörda den. De har slagit på
den, rivit den och bitit i den.
Eftersom delen visade sig fredlig
övervann de tämligen snabbt sin
rädsla.

Med metspödelen nås, bekvämt
liggandes på sängen, större delen av
kattrummet. Bla. a. kan
sämskskinnsbiten droppas ner i
baljan. Det tycker alla katter är
jätteskoj. På bilden är det Sabby
som leker.

Finessen med en kastad bit vått
sämskskinn är att den fastnar på
plana ytor. Alla katter tycker det är
spännande att se biten flyga genom
luften för att med ett smack landa på
t.ex. en vägg. På bilden är det Sabby
som försöker peta loss biten från
väggen, den klibbar sig fast ganska
rejält varför Sabby måste jobba för
att få loss den. När någon av
katterna väl jagat ifatt biten och
huggit tag i den så släpper de den
inte godvilligt, lite grand påminner
det hela om att fiska gädda.
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