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Äntligen är sommaren här katterna ligger tryckta på balkongen och flämtar i 
värmen tja den lilla värme vi har fått hittils men det blir nog bättre snart!
Just nu pågår ett intensivt arbete att göra de sista förberedelserna till vår 
utställning 8-9 Augusti
Du ska väl vara med?
Vi behöver mer folk som jobbar på utställningen och framförallt behöver vi 
fler priser till vårt prisrum kanske kan just du bidra?
maila mig i så fall kenneth@fraset.se

Vi kommer som vanligt att behöva folk som bakar till vår kafeteria också 
kanske kan du bidra med något där? Maila mig i så fall!

Jag hoppas ni alla har en skön sommar själv ska jag dra med katterna ut på 
landet någon vecka!
Ses i augusti!

/Kenneth  Wikström 
Ordförande FRÄSETs kattklubb

 

O r d f ö r a n d e  h a r  o r d e t

Redaktionen: Jenny Edlund, Joel Gustafsson och Twiggie Dessjack
Ansvarig utgivare: Kenneth Wikström
Omslagsfoto: Ulla Hautha
Omslagsbild: SP S*Häveröortens Cleopatra
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på gång 
i Fräset
  

Innan utställningen kommer vi att hålla ett sista utställingsmöte, kallelse 

skickas ut med mail. 

Vad kan du hjälpa till med på utställningen, all hjälp mottages tackssamt.

Vi kommer som vanligt att behöva folk som bakar till vår kafeteria, kanske 

kan du bidra med något? Maila Kenneth  i så fall!

Utställning 2009
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Loppis på Vaksalatorg

Text: Jenny edlund

Foto: Kenneth Wikström

FRÄseT hade tillsammans med sAMVeTeT och Uppsala kattklubb en loppis på 

Vaksalatorg för att samla in pengar till Uppsalas hemlösa katter.  

det blev totalt 4500 kr.



www.fraset.se 6

Aloe Vera och djur

 

Text & foto: Jan Andrén

Användandet av Aloe Vera går som en röd tråd genom historien och människor 
i vitt skilda kulturer har använt Aloe Vera till husbehov. I modern tid har mycket 
av kunskapen runt nyttoväxter försvunnit, men nu ökar intresset världen över för 
hälso- och livsstilsfrågorna. En allt mer stressad tillvaro gör också att vi helt enkelt 
behöver ta hand om oss själva lite bättre.

Vad är Aloe Vera?

Aloe Vera är en köttig växt som tillhör liljefamiljen. I denna familj ingår blomväxter, 
men även sparris, lök och vitlök. Aloe är en egen undergrupp som består av flera 
hundra olika växter. Av dessa är Aloe Barbadensis Miller, eller Aloe Vera, den som är 
mest kraftfull och som används kommersiellt.

Inuti Aloe Verans blad finns den trögflytande gelén. Precis som i andra grönsaker 
består innehållet till största delen av vatten, men också en rad vitaminer och miner-
aler, om än i små mängder. I Aloe Vera finns också ett stort antal växtkemikalier. De 
här växtkemikalierna arbetar i synergi tillsammans med näringsämnen i ditt mage/
tarmsystem för att bevara din hälsa. Det gör Aloe Vera till en nyttig grönsak för dig 
som vill hålla din mage i form. 
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Hela 70 % av ditt immunförsvar sitter i magen, så därför är det så viktigt att hålla 
den i trim. En daglig dos Aloe Vera håller slemhinnan i magen i form, bevarar bal-
ansen mellan goda och dåliga bakterier, ökar näringsupptaget från det du äter och 
motverkar en för sur miljö i magen. Att Aloe Vera också är bra för huden är känt 
sedan länge.

Vi brukar hälla Aloe Vera i en skål med lite krossat torrfoder eller burkmat. Vi har 
märkt att katten många gånger vet hur mycket den behöver. Den tar mer när krop-
pen är ansträngd vid t ex dräktighet eller sjukdom. Det går också att stryka Aloe 
Vera på ena tassen så slickar katten själv i sig näringen.

Om oss

Vi bor i Alunda 3 mil nordost om Uppsala. Vi tillhandahåller Aloe vera produkter 
inom rimliga avstånd men kan naturligtvis ta med oss när vi t ex åker på utställning 
eller någon annan resa. 

S*Ärenskogens katteri, Barbro och Jan Andrén, Skeberga 205,
747 94 Alunda 0174-13239, 0731-815934

Hemsida:  http://web.telia.com/~u14013528/index.htm

VIssTe dU ATT...
...Fräset har ett avtal med djur-Hobby! Alla medlemmar i Fräset kommer få skaffa sig ett Klubb-
kort på djur-Hobby. Med hjälp av det kortet samlar du bonuspoäng och ju mer du handlar för i 
butiken desto högre blir din bonus. när kortet har uppnått tillräckligt hög bonus kommer man 
få rabattcheckar och olika erbjudanden i butiken.

Bonusen räknas på allt du köper hos djur-Hobby oavsett om det är för katten akvariumet eller 
till din tama råtta. dessutom kommer du bli inbjuden på alla klubbkortskvällar liknande den 
klubbens medlemmar var inbjudna till nyligen. det bästa med allt är att om du som Fräset-
medlem säger att du tillhör Fräset när du handlar så får klubben tre procent av det belopp du 
handlar för, så kan vi hitta på massa roligt för dom pengarna tillsammans sen!

Läs mer på djur-Hobbys hemsida:

www.akvariehobby.se/djur.html
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Tamkattens härstamning
Tamkatten skiljer sig från arten vildkatt (Felis silvestris) i temperament, päls, tasstorlek 
och tandplaceringar och är mindre resistent mot vissa blodcancersjukdomar som sprids 
via virus. Tamkatten är dock tillräckligt närbesläktad med vissa asiatiska arter av vildkatt 
för att de vid korsning kan producera åtminstone delvis fertil avkomma. Sådana korsn-
ingar sker dock inte i naturen, men vissa kattraser, som exempelvis bengal har avlats 
fram på sådant sätt.

Katten anses ha uppstått ur den nordafrikanska underarten av vildkatt, den så kallade 
falbkatten (F. s. lybica), som är ganska lätt att tämja, eventuellt parad med europeisk vild-
katt. DNA-analyser från 2007 bekräftar att tamkatterna härstammar från falbkatten, som 
än i dag finns i vild form i bland annat Israel och Egypten. Hur länge den levt nära män-
niskan är ännu oklart, men det rör sig om mellan 9 000 och 15 000 år. En studie utförd 
av National Cancer Institute pekar mot att alla världens tamkatter härstammar från en 
grupp vildkatter som levde i Främre Orienten för omkring 10 000 år sedan. Egyptierna 
är bland dem som längst haft katten som tamdjur.

En orsak till begreppsförvirring är att förvildade tamkatter ofta felaktigt kallas för “vild-
katter”. Arten vildkatt, med underarter som europeisk vildkatt (F. s. silvestris) och skotsk 
vildkatt (F. s. grampia) går inte att tämja. Däremot går en utefödd förvildad tamkatt ofta 
att få tam.

Källa: Wikipedia

Falbkatt (Felis silvestris lybica)
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Tryggt för katten
SVERAKs ID-register för katt

Kattförbundet SVERAK har, sedan förbundet bildades 
1955, på olika sätt arbetat för att stärka kattens status i sam-

hället - och sedan länge har vi ansett att ID-märkning är ett av 
dessa sätt.

Målet är att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade i vårt katt-ID-
register! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att arbeta för samtliga katters väl och 
ve, att sommarkatten inte längre behöver gå ett okänt öde till mötes och att vi 

genom ID-märkning och registrering i vårt ID-register kan återfinna ägare till katt.

Katter ligger oss varmt om hjärtat och vi tycker att det är av största vikt att 
ha ett ID-register för alla kattägare! Så viktigt att vi valt att inte ta någon 

avgift för registrering i vårt ID-register för katt!

Har du ID-märkt din katt utan att sända
ID-uppgifter till Kattförbundet SVERAK?

Gör det nu - tänk på att det kan
vara din katt som längtar hem!

Information från 
sVeRAK
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Katter som rör sig fritt ute smittas mycket 
ofta av öronskabb. Öronskabb är ett litet, 
knappt synligt kvalster som huvudsakligen le-
ver i öronen på de smittade djuren. Det är inte 
bara katter som blir smittade men katterna är 
oftast smittkällan. Även hundar kan drabbas 
av öronskabbdjuren. Finns det både katt och 
hund i familjen, och kattens har smittats med 
öronskabb, så är risken mycket stor att även 
hunden har drabbats. De behöver inte träffa 
varandra. Det räcker att de lever i samma 
miljö inomhus för att smittrisken skall vara 
stor. Människor drabbas däremot inte som tur 
är inte.

skillnad på skabb och skabb
Nu skall man skilja mellan olika kvalster som 
kallas skabb. Rävskabb är ett helt annat sk-
abbdjur som drabbar rävar och hundar och 
lever nere i huden. Rävskabb rabbar normalt 
sett inte katter även om det finns enstaka un-
dantag beskrivna.

Ger öronklåda
Öronskabbdjuren lever i öronen och orsakar 
där en irritation och klåda. De flesta katter 
som har öronskabb har ett torrt mörkt sekret 
i hörselgången och kliar sig då och då mot 
öronen. Men en del katter har öronskabb utan 
att visa så mycket symtom och då kan det vara 
svårare för djurägaren att upptäcka problemet.

Katten från landet
De som hämtat en gullig kattunge på landet 
har som regel upptäckt att kattungen kliar sig i 
öronen. Kattmamman har då haft öronskabb 
och fört det vidare till kattungarna efter att de 
fötts. Under några månader, fram till dess att 
kattungen har levererats till sitt nya hem, har 
antalet skabbdjur hunnit att mångdubblats i 
öronen på kattungen. Det kan vara hundratals 
kvalster i varje öra redan vid 10-12 veckors 
ålder. Har man ett förstoringsglas så är det 
inga problem att se öronskabbdjuren. Pilla ut 
lite av skräpet ur öronen på katten och lägg 

det t.ex. på ett mörkt papper. Med bra ljus och 
ett förstoringsglas kan man se hur de sakta 
kryper omkring.

Lägger ägg
Öronskabb förökar sig och lägger ägg. På 
en månad kan det ha hunnit bli en hel massa 
öronskabbdjur. Äggen är mer tåliga mot be-
handling än nymferna och de vuxna djuren. 
Det tar ca 1 vecka för äggen att kläckas och 
därför måste behandlingen ha effekt under 
minst den tiden. 

Inte svårt att behandla
Det är inte så svårt att bli av med öronskab-
ben på katten om man bara tänker på ett par 
saker. När man behandlar djuret måste man 
se till att det medel man använder, verkli-
gen kommer ner ordentligt i hörselgången. 
Massera en stund där hörselgången är innan 
katten får skaka på huvudet. Katten skakar 
ordentligt på huvudet när man droppat i drop-
parna och har de då inte kommit ner orden-
tligt så är det risk för att de åker ut igen. Då 
gör behandlingen ingen nytta.

Behandla alla samtidigt
Behandla alla katterna och hundarna som kan 
tänkas vara smittade och som lever i samma 
hus. De skall stå på behandling samtidigt så 
att det inte blir rundgång. Om en hund eller 
katt i familjen inte behandlas så kan den sedan  
smitta ner de andra igen.

smittkällan
Tyvärr så kan man inte alltid komma åt smitt-
källan. Så är det med katter som fritt strövar 
omkring ute och träffar andra katter. Därför 
blir de ofta snabbt smittade igen. Sådana kat-
ter får man kolla lite extra ofta och behandla 
när man misstänker att de på nytt fått öron-
skabb. Har man en katt som får röra sig fritt 
ute så kan den dra med sig öronskabb in och 
smitta de som inte går ut.

öronskabb
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Behandlingsmetod
Problemet med öronskabb har funnits länge 
och behandlingarna har genom åren varit 
varierat. Alla  har inte varit så framgång-
srika. Just nu tycks den effektivaste behan-
dlingsmetoden vara att använda ett medel 
som egentligen används mot fästingar och 
loppor. Det är inte registrerat för denna 
användning men används flitigt med gott 
resultat. Medlet heter Frontline® spot-on 
och säljs receptfritt på apoteken. En för-
packning innehåller tre ampuller och räcker 
till behandling av flera katter.

droppar i öronen 
Den behandlingsrutin som tillämpas av oss 
på Veterinärhuset och av många djursjukhus 
och kliniker i landet är följande: Frontline® 
spot-on droppas i öronens hörselgång 
som engångsbehandling. Man håller tag i 
öronlappen och håller kattens huvud stilla. 
Droppar i 2-3 droppar i örat. Masserar strax 
under hörselgångens mynning innan man 
släpper taget om öronlappen. På så vis ska-
kar inte katten ut dropparna direkt. Samma 
procedur upprepas för andra örat. Har kat-
ten mycket skräp i öronen så är det lämpligt 
att göra rent i öronen innan behandlingen. 
På hund använder vi en annan behandlings-
form med ett receptbelagt medel.

Allt är inte öronskabb
Allt som ger katten irritation i öronen är 
inte öronskabb. Är du osäker på om katten 
verkligen har öronskabb så kontakta hellre 
din veterinär och få katten undersökt. Den 
ovan beskrivna behandlingen är effektiv. 
Om katten trots behandling inte är bra i 
sina öron är det lämpligt att din veterinär 
får undersöka katten. Veterinären tittar 
då om det är något annat bakomliggande 
problem som t.ex. en öroninflammation 
orsakad av bakterier eller jästsvampar. 

De senare är mycket vanligare orsaker till 
öroninflammationer på hund än vad öron-
skabb är.

Rengöring
Även om man fått bort skabbdjuren från 
kattens öron så kan det vara en hel del 
intorkat sekret kvar. Ett vaxlösande me-
del brukar kunna lösa upp detta. Är det 
bara vax kvar är katten oftast inte besvärad 
längre och slutat därför klia sig. Det finns 
speciella vaxlösande medel för katt. Prata 
med din veterinär. Man kan också använda 
Revaxör®. Droppa i och massera länge så 
att det torra sekretet landas med det vax-
lösande medlet. Upprepa behandlingen 
några dagar till en vecka. Torka bara ur så 
långt som man kan se ner i hörselgången. 
Vanliga Topz bomullspinnar brukar fungera 
bra. Öronskabb är inget som katten skall 
behöva gå och ha ont av. Kolla din katt i 
öronen då och då. Behandla om du mis-
stänker att katten fått öronskabb. Det är 
inte svårt.

Källa: Veterinärhuset i Värnamo
Bild: Online Veterinary Practice, US.
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Titelkatter
Häveröortens Cleopatra som 
till vardags kallas Fia blev Supreme 
Premier på svenska flaggans dag den 
6 juni 2009 på NERKs utställning i 
Örebro. 
Veckan därpå fyllde hon 7 år och 
helgen efter blev hon BIS senior 
uppe i Umeå på Björkstadskattens 
utställning. Fia är en blåsköldpadds-
maskad helig birma.
Stolt ägare till denna vackra kisse är 
Birgitta Edling.
Foto: Ulla Hautha
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SagaStars Darling 5 månader gjorde utställ-
ningsdebut på NERKs utställning. 
En söt och lovande flicka tyckte domaren 
Charles Spijker och gav henne excelet 1 med 
glädje. SagaStars Darling är en rödaugoti-
maskad helig birma. 
Ägare: Birgitta Edling
Foto: Ulla Hautha
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Titelkatter

På LIRAKs utställning den 3/5 blev vår lilla busfia Ninni Internationell Champion.
Domare var Anne Veland och Ninni heter egentligen IC S*Rex Dandy Ninni och är 
en vit Cornish rex med blå ögon.

PR Struntens Steven Seagal, brun-
mönstrad bicolour cornish rexhane. 
Tog sin premiertitel på UKs utställn-
ing 27/6 -09 i Alianshallen, Uppsala. 
Ägare Anita Berntström.
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CH S*Jabari´s Storm ABY a  (blå)
Ägare och uppfödare är Kenneth Wikström

Tog BIV, NOM och BIS på Birkas utsällning 15/6 -09
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s*Rozzo Garofanos
1 hona crememaskad (sBI e), 
1  hane (sBI e) 
2 honor rödmaskade (sBI d)
Mor: s*Rozzo Garofanos Bellezza ,sBI d
Far: s*Raynesgold Ars Amandi dZ, sBI d

Födda den 11 mars och söker nya hem från 
midsommarveckan, dubbelvaccinerade, chip-
märkta, avmaskade, veterinärbesiktigade, 

Kullar

s*Rex dandy planerar kull
Var med redan från början! Kullen kommer att växa upp i Uppsala. Om allt går vägen så är 
kullen leveransklar i slutet av 2009.
Mor: GIC FIn*Metsäkansan Corleona, CRX d, Moi
Far: sC s*Rex dandy Ben-Gali the Blacksmith, CRX ns092133, Gråis

Både Moi och Gråis har blodgrupp A/b, FIV/FelV negativa och HCM skannade utan anmärkn-
ing av prof. Jens Häggström 090527

Förväntade färger:
Honor: svartskölpaddor, solida eller med vitt med eller utan mönster.
Hanar: Röda, solida eller med vitt med eller utan mönster.

Låter det intressant? Hör av dig till matte eller husse på info@rexdandy.se eller håll ögorna 
på http://www.rexdandy.se där kommer fortlöpande information att finnas.

doldafelförsäkrade till 3 års ålder och naturligtvis sVeRAK reggade.

en första kontakt via mejl till rozzogarofanos@hotmail.com är OK, eller ring 0278 41104 / 
070 3270396
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Webmaster har ordet

Hej alla Fräsetmedlemmar.
Jag jobbar på för fullt med hemsidan och just nu 
är det knappt så att det märks. det är mycket att 
uppdatera och ändra! 
Jag försöker att ta hand om era önskemål i rätt 
ordning! Just nu ligger finslipet nere eftersom jag 
jobbar med en helt ny hemsida till fräset. 
ny design och lättare navigering! Jag hoppas att 
det ska bli till belåtenhet! Är det något ni vill ha 
upp på sidan, ändra eller ta bort så är det bara 
att skicka ett mail, så kommer allt att stämma när 
den nya hemsidan läggs upp! 

Titelkatter, avelshanar, kattungar och planerade kullar

Har din katt visat framtassarna på någon utställning och 
kanske till och med vunnit en fin pokal? Vill du visa upp 
din stiliga avelshane? Har din katt fått kattungar? Vill du 
dela med dig av en historia? eller har du någon fin bild?

Tveka inte att kontakta löpsedeln!

lopsedeln@fraset.se
 

Jag kommer att bli tvungen att ta bort lite bilder från hemsidan som ligger här och 
var och försöka få in dem på andra ställen, så en hel del ändringar blir det. Ha lite 
tålamod så ska ni se att det kommer att hända saker!
 
Mvh
Twiggie dessjack, Webmaster
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Vuxen

1. GIC Mandrake dóltremare, 

Orientaliskt korthår  250 poäng

Ägare: Lina Wilund

 

2. CH s*Ärenskogens Oueen of Forest, 

Cornish Rex 190 poäng

Ägare: Jan & Barbro Andrén

3. CH s*Ärenskogens King of Forest, 

Cornish Rex 185 poäng

Ägare: Jan & Barbro Andrén

ÅReTs KLUBBKATT 2008
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4. GIC s*Rex dandy Ben-Gali the 

Blacksmith, Cornish Rex 155 poäng

Ägare: Jenny edlund & 

Joel Gustafsson

5. IC FIn*Metsäkansan Corleona,

Cornish Rex 150 poäng

Ägare: Jenny edlund & 

Joel Gustafsson

Kastrat

1. ep Centauri´s Maulkin, 

Helig Birma 210 poäng

Ägare: Birgitta edling’

2. GIp Häveröortens Cleopatra, 

Helig Birma 170 poäng

Ägare: Birgitta edling

3. Ip san-T-Ree pretty Woman, 

Orientaliskt korthår 150 poäng

Ägare: Lina Wilund
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Tveka inte att höra av dig m
ed tips på artiklar, frågor, önskem

ål, 

färdiga texter idéer eller vad som
 helst! Löpsedeln är ditt forum

. 

Ta chansen. lopsedeln@
fraset.se

Ungdjur/junior
1. s*Rex dandy ninni, Cornish Rex 190 poäng

2. s*Rex dandy Atomic Fire, Cornish Rex 185 poäng

3. s*Rex dandy Gafsan, Cornish Rex 90 poäng

Ägare till alla tre : Jenny edlund och Joel Gustafsson


