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En bog om adfærd
Boganmeldelse af Lone Ebbesen
I min artikel ”Fred i flokken”
nævner jeg en bog, som jeg
gerne vil præsentere lidt
nærmere. Jeg mindes ikke at
have set den anmeldt tidligere
her i bladet. Den har titlen
”Kattens adfærd og
problemadfærd” med
undertitlen ”En hjælp til
selvhjælp for alle der gerne vil
forstå hvorfor en kat gør som
den gør” – og hvem vil ikke
gerne det?
Forfatteren er
katteadfærdskonsulent
Marianne Thornberg, der i
forordet også præsenteres
som click-instruktør,
hundeadfærdsinstruktør og
hvalpetester. Desuden er hun
dyrlægestuderende og under
uddannelse til
hundeadfærdskonsulent
(2001).

Bogen indledes med en
erklæring om, at vi som
mennesker har en moralsk
forpligtelse til at lære at forstå
kattens ”sprog” – dels fordi
den ikke kan lære vores, dels
fordi vi har valgt den (ikke
omvendt) og tvinger den til at
indgå i vores samfund. I
naturlig forlængelse heraf
handler den første tredjedel
om kattens livsfaser, dens
sanser og dens drifter. Først
når man ved, hvordan katten
fungerer, kan man
kommunikere med den.
Derefter gennemgås
forskellige aspekter ved
samlivet mellem kat og
mennesker (aktivering og
stimulering, den velopdragne

kat, sammenføring af
individer). Her er der mange
uvurderlige råd at hente, bl.a.
om hvordan (og hvornår) man
opdrager killinger til kæledyr.
Faktisk burde alle opdrættere
læse disse kapitler, også
selvom de fleste af os
instinktivt godt ved, at små
killinger skal være i hænder
lige fra starten. Det er
alligevel godt at få sat ord på
og få en teoretisk
baggrundsviden for, hvorfor
det er sådan.
Under overskriften ”Den
velopdragne kat” introduceres
begrebet click-træning og der
gives eksempler og øvelser til
indlæring af forskellige
færdigheder, f.eks. at kende
sit navn, gå i sele, bruge
kattelem, apportere, holde sig
fra potteplanter og den slags.
Man kan have stor glæde af at
læse om principperne, også
hvis man ikke synes, man
kan overføre metoden direkte.
Det kan jeg f.eks. ikke, fordi
mine katte er fuldstændig
ligeglade med godbidder – på
nær en. Hun elsker dem til
gengæld så højt, at jeg
sandsynligvis kunne lære
hende at danse på line på den
måde. Men det er en helt
anden historie.
Til sidst følger en
gennemgang af de egentlige
adfærdsproblemer og forslag
til løsning af dem. Her er
grundlaget, at al adfærd har
en årsag, og det gælder om
at finde den. Først da kan
problemet løses. Her er god
hjælp til at lære at tænke i
kattens baner – og derefter

Kattens adfærd og
problemadfærd
vælge den rigtige løsning.
Som yderligere hjælpemiddel
nævnes Bachs
Blomsterremedier. Det er
nogle forskellige (ugiftige)
planteafkog, der hjælper på
forskellige psykiske tilstande.
Hele vejen igennem er der
faktabokse og gode råd, og
der er virkelig mange konkrete
eksempler på katteadfærd,
som hver gang er delt op tre
led: Historie – årsager –
løsning. Det gør bogen meget
anvendelig, fordi historierne er
gode til at anskueliggøre den
adfærd der lige er gjort
teoretisk rede for og samtidig
er en praktisk hjælp for dem,
der står i en lignende
situation.
Denne bog er ikke bare
interessant læsning – den er
også et værdifuldt
opslagsværk bagefter. Og
visse af kapitlerne burde
faktisk være obligatorisk for
alle opdrættere.
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