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ANMELDELSE
D.S.O har bedt forfatter og konsulent
Niels Ehler om at anmelde bogen
„Orientalske katte“. Niels Ehler er
kendt for sine bøger om kost og
livsstil og har været ejet af
siameserkatte i mange år.
Den pris, der nævnes i anmeldelsen,
er prisen hos boghandleren. DSO
har stadig et antal eksemplarer til
tilbudspris, 160,Orientalske katte: Siameser,
Balineser, Orientalsk
Korthår og Langhår
Af
Lone Ebbesen og Trine Piltoft

(Dansk Siameser og Orientaler
Ring - Felis Danica)
Udgivet på Forlaget Atelier –
Pris 199,00 – 58 sider med
mange farvebilleder.
Bogen er helliget de orientalske racekatte, og tyngdepunktet ligger på Siameserne.
Den rummer kapitler med de
fire katteracers oprindelse og
historie, en gennemgang af
racernes udseende og farver,
en beskrivelse af deres generelle personlighed, gode råd
om at få en kat i huset, hvordan
man bedst køber en killing og
får den til at blive en del af
familien, råd om valg af udeeller indekat, kattens daglige
pleje og behov, om kønsmodenhed og avl, hverdagslivet med katten, sundhed og
sygdom, den aldrende kat
samt udstillinger og
katteklubber.
Man kommer kort og godt
rundt om alle de mange
emner, som det er nødvendigt
at vide noget om som katteejer.
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Bogen henvender sig først og
fremmest til den ny katteejer
eller til dem, der overvejer at
kaste sig ud i at anskaffe en
kat. Den er en kompetent
rådgiver om, hvad man
”risikerer”, når man vælger
netop en orientalsk kat.
Den rummer en ærlig og
dybtgående gennemgang af
disse kattes helt særlige
temperament og specielle
behov. En orientalsk kat er
ikke blot en almindelig kat,
men stiller store krav til sin
familie. Til gengæld giver den
også enestående belønninger
for den ekstra indsats.
Forfatternes store kærlighed
til disse helt specielle katteracer går som en rød tråd
gennem hele bogen og er den
bedst tænkelige - og objektive
- reklame for dem. De orientalske katte fortjener efter
forfatternes - og min mening langt større opmærksomhed
og udbredelse, end de har i
dag.
Bogen bærer præg af, at
forfatterne ved, hvad de taler
om og har prøvet alle glæderne og sorgerne på egne
kroppe. Det er en sober,
munter og grundig gennem-

gang, der vil give et optimalt
grundlag for at vælge den
rette kat. Den rummer også
masser af gode, praktiske
råd, der vil kunne hjælpe
mange, der allerede har en
orientalsk kat – eller for den
sags skyld en almindelig kat i huset.
Endelig skal bogen roses for
sit fremragende billedmateriale, der er indsamlet fra
utallige kilder. Der er ikke
noget sværere end at fotografere katte; især når man på
samme tid gerne vil have
teknisk korrekte billeder og
alligevel vil fange dyrenes
særlige charme og personlighed. Det er lykkedes til fulde
her, og man kan sagtens nyde
bogen blot som en billedbog
og på denne måde danne sig
et klart indtryk af de orientalske
katteracers mangfoldighed,
skønhed og venlighed.
Bogen er skrevet i letlæseligt
og velstruktureret sprog og
kræver ingen særlige
forudsætninger. Den kan med
fordel læses af stort set alle
aldersgrupper.
Niels Ehler

