En hankat kan åbne
pengeskabe!!
Efter at have haft avlshan i ca. 33 år
har der løbende været forbedringer
og nyindretninger gennem årene. Det
har ikke altid været nemt, og til tider
har det med rengøringen næsten taget pusten fra mig.
Det vil altid være en opvejning af fordele og ulemper, når man beslutter at
have egen avlshan.
Det startede i 1978. Vores hunkat
hed dengang Florentines Julia, og vi
syntes, det kunne være sjovt med et
kuld killinger, vi undersøgte, hvem
det kunne være interessant at parre
med, markedet var noget større end i
dag, og efter at have været på forskellige udstillinger og have kigget på
hankatte, faldt valget på Uruquay Filur, som boede i Bramming nær ved
Esbjerg.
Første gang lykkedes det ikke, så vi
blev lavet hylder og liggepladser i
måtte af sted igen i næste løbetid.
spånplade og alt var godt, men hvor
Efter den oplevelse blev vi enige om meget en hankat tisser og strinter,
havde vi ikke forestillet os, så efter et
at anskaffe os egen hankat. Igen
års tid smuldrede spånpladerne og
gennemgik vi markedet, og valget
faldt på en killing fra Jens Juul Knud- alting stank.
sen, Cocoricos Robin, med den den- Så indrettede vi et nyt indebur i den
gang så berømte Harlekin som fader. modsatte ende af bryggerset af trælister, som blev lakeret 4 gange med
Vi havde et opvarmet bryggers, hvor syrehærdende lak, løbegården blev
indrettet med buske og et lille vandvi kunne lave et indebur og indrette
hul. Træværket holdt nogle år, så
løbegård i forbindelse med det. Der
havde selv den syrefri lak opgivet, og
stanken fra træet, som nu sugede
godt, bredte sig.
En gammel bekendt Ole BankMikkelsen (stamnavn Bank O Kim),
sagde engang, at hvis en hankat
strintede længe nok på det samme
sted, kunne den åbne pengeskabe.
Efter at have haft hankat nogle år,
blev vi opmærksomme på, at det er
noget af et dilemma, den evige dårlige samvittighed over ikke at kunne
kæle med ham alt det, han gerne ville
og isolationen fra de andre katte.
Man kan selvfølgelig afhjælpe det
ved at have en kastreret han eller en
steriliseret hun gående sammen med
ham, men ved parringer skal de jo
ud, og det er ikke altid, det går gnidningsløst at sætte dem sammen igen.
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Nu tænkte vi virkelig stort, vi havde
netop købt vores anden hankat af
Eiwor Andersson og set, hvordan hun
havde indrettet sig, med separat hankattehus, opvarmet og med fugtighedsmåler.
Vi besluttede at bygge et hus til vores
hankatte, det skulle gå fra huset og
ud i haven med åbning fra huset, så
alle katte kunne være i kontakt. Det
skulle være så stort, at der kunne
være 2 hankatte, og de skulle have
mulighed for at komme ud begge 2.
Det skulle også være nemt at vaske
af, vægge og mellemrum blev beklædt med plastmateriale, det samme
som man beklæder kølevogne med,
og alle samlinger blev dækket med
aluminiums lister, gulvet med gulvvarme og belagt med klinker, nettet blev
opsat på aluminiums lister og hævet
fra gulvet, så man kunne vaske ind
under.
Udendørs blev for den ene hankat, at
vi indhegnede hele haven. Mod vejen
og den ene nabo blev opsat et trykimprægneret hegn 180 cm højt på toppen, et jernbeslag, som pegede ind af
i haven med 2 strømførende og en
jordledning, som blev sluttet til et elhegn. Der, hvor hækken blev bevaret,
blev gravet jernstolper ned, med det

samme knæk som beslagene, og
dernæst spændt hønsenet ud.
Den anden hankat fik en overdækket
løbegård på ca. 45 kvadratmeter.
At have avlshankat er også en overvejelse, om man kun vil have den til
eget brug, eller den skal være til alment brug.
Vi startede med at lade vores første
han være til brug for alle efter først at
havde parret vore egne hunkatte, så
vi kunne se, om der evt. lå defekter.

Hunkatten bliver steriliseret efter et
kejsersnit, og man vil have sine penge igen.

Jeg vil her opremse nogle ting, man
kan blive udsat for:
Hunkatten er ikke ordentlig i løbetid,
så parringen mislykkes.
Hunkatten virker, som den er i løbetid, men det er faktisk en livmoderbetændelse.
Skal hente og bringe ved toget, ikke
bare kat, men også ejer, så der bliver
noget kørsel ud af det.
Hunkatteejer har kørt et stykke vej,
så kaffe og kage er på sin plads,
samtidig er det tidkrævende.
Køber en parring og beholder selv en
god han, som man så efterfølgende
bruger til avlshan.
Får 6 killinger, hvorefter man tager på
ferie og lader killingerne passe af noget familie, alle dør.
Man får en defekt killing, det kan kun
være hankattens skyld.

Jeg har ikke skrevet dette indlæg for
at skræmme nogen fra at anskaffe
sig avlshan, men for at påpege at
man skal tænke sig godt om, pludselig har den søde lille han markeret
alle tænkelige steder, og så er det,
man skal have hans rum parat, så det
ikke ender med en hovsaløsning på
badeværelset eller i et udhus.

Da vi købte vores anden avlshan,
stoppede vi med åbenheden, han
blev brugt af fremmede hunkatte,
men det var os, der bestemte, om vi
ville have dem ind, der blev lavet kontrakter ved parringerne, og nogle af
de grelleste tilfælde havde vi her taget højde for.

Jeg har set mange dårlige anbringelser i min tid, og jeg nævner ingen,
men man skal hele tiden have for øje,
at katten skal tilbringe et helt eller
halvt liv under måske uværdige forhold.
Kis Østerby
Klingeskov´s Siamesere
www.klingeskovs.dk
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