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IC. Skuld Menja, SIA d21

Jeg vil gerne fortælle historien
om vores helt enestående
Menja. Menja, der er ganske
speciel i rigtig mange tilfælde.
Menja blev født i 2001 i det første
kuld i vores stamnavn.
Hun var eneste siameser ud af
fem og var til sin 6. uge hvid som
sne. Der var ikke tvivl om, at
hende skulle vi beholde.
Menja voksede op og blev en
ganske stor nydelig hunkat, og vi
ville prøve at udstille hende. Det
gik også fint, og hun blev nemt
IC med et par BIS’er i
rygsækken. Så skulle der være
Verdensudstilling i Danmark,
hvor vi ønskede at udstille
hende. Derfor ville vi vente med
at parre hende. Vi havde aftalt
parring med Jill Back og hendes
Leo og alt var tilrettelagt, da
Menja pludselig fik
livmoderbetændelse. Farvel til
Verdensudstilling og farvel til
parring med Leo.

Menja har en helt speciel evne til
at rode sig ud i vanskeligheder.
Dette har da også ført til, at hun
må have brugt et par af sine 9
liv. Det første liv brugte hun, da
hun en dag så sit snit til at løbe
ud af fordøren. Hun sad helt inde
i stuen, og da vi skulle sige farvel
til nogle besøgende kom hun i
fuld fart ud mellem benene på
os. Hun strøg ned af trappen,
gennem forhaven og direkte ud
på vejen, hvor der uheldigvis
kom en bil. Menja blev ramt og
forsvandt over i skoven. Vi ledte
hylede og skrigende efter hende i
et par timer, hvor efter hun kom
uanfægtet hjem gennem
baghaven. Helt uskadt var hun
nu ikke, for hun havde brækket
halen og måtte have den
amputeret. Så var den
udstillingskarriere forbi!
Et andet liv brugte hun en dag,
da vi skulle male kældergulv
med to-komponent-maling. Det

Menja i løbegården

En højgravid Menja...der kom 9 killinger.
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Der findes et gammelt ordsprog der siger at
„man ikke skal købe katten i sækken“...
...men hvorfor skulle man også det når man
istedet kan få en killing i en krukke...
Redaktionen havde svært ved at stå for dette
bedårende snapshot taget af Susanne Qvick.
Killingen er en rødtabbymasket dreng fra et kuld
på ikke mindre end 9!! Der må helt sikkert være
liv og glade dage hjemme hos Susanne og
Henrik.
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er skrappe sager og stærkt
ætsende! Hun så os arbejde og
skulle så hilse på. Med et stort
spring sprang hun direkte i det
malede, gled så hun landede
med hele den ene side smurt ind
i maling. Resolut tog jeg katten
og løb på badeværelset og
skyllede hende et kvarter med
rent vand. Hun reddede endnu
engang livet, men hvor så hun
ud. Hele den ene side var fyldt
med stivnet maling, som var
umuligt af få af. Sådan så hun ud
ret længe, lige indtil hun selv fik
malingen revet af i totter. Hun
satte også sine poteaftryk med
maling på vores fliser i
brusekabinen, de er der stadig!
På trods af en vanskelig opstart
med fertiliteten er Menja kommet
ret godt efter det. Faktisk så
godt, at hun også her er
enestående. 28 killinger fordelt
på 4 kuld, hvoraf 3/4 er hanner! I
skrivende stund har hun
overgået sig selv og har denne
gang 9 killinger. Alle overlevende
og alle uden fejl! Hun var også
meget tyk og meget hæmmet
inden hun skulle føde. Men da
fødslen gik i gang klarede hun at

En omsorgsfuld mor

føde 9 killinger på 4 timer uden
komplikationer. Planen med
dette kuld var ellers, at hun
skulle føde samtidig med en
anden af vores hunner som var
førstegangsfødende. Menja har
tidligere overtaget en killing fra
en anden hun, der ikke ville tage
sig af den, selv om hun selv
havde 6! Det blev heldigvis ikke
nødvendigt denne gang, for så
tror jeg nok, hun havde blevet
nød til at melde pas!

Menja er nu 5 ½ år gammel og
styrer katteflokken med streng
pote. Hun har altid været den
dominerende kat i flokken, men
på den gode måde. Hun er
eneregent og blander sig kun
sjældent med sine undersåtter.
Er der ballade blander hun sig og
deler lussinger ud. Og når der
soves, ligger pøblen sammen,
mens hun ligger i arm hos sin
elskede menneskemor!

Menja´s 9 dejlige killinger
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