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Hun har blitt 
kraftig bitt, 
nesten druk-
net og svidd 
seg til blods. 
Den snart 22 
år gamle 
katta er selve 
definisjonen 
på ni liv.

Pus overlever alt

 P
us har opplevd nok drama- 
 tikk til å utgi en fyldig,  
 oppslukende selvbiografi.  
 Kanskje ikke akkurat  
 Knausgård-størrelse, men 
allikevel ikke noe å kimse 

av. Hun har blitt bitt til blods av en ilter 
grevling, nesten druknet og svidd seg 
gjennom pels og hud. Attpåtil har hun 
hjertefeil. Pus har brukt opp et par av 
sine ni liv. Den levedyktige katta har 
flørtet med døden ved flere anlednin-
ger, men fortsatt lever hun i beste vel-
gående. 

Trygt og kjærlig hjem. Pus sin mor var 
perserkatt. Faren var en typisk «nabo-
lagets Don-Juan» som bidro med det 
nødvendige og forsvant ut av bildet før 
kravet om barnebidrag banket på hans 
dør. Pus vokste opp på Nedenes 
sammen med sin eier, Kari Sture, og 
hennes familie. Det var et trygt og 
kjærlig hjem. Når Kari unnet seg en fe-
rie i ny og ne, tok bestefaren, som bod-
de i samme kvartal, vare på Pus og sør-
get for rikelig med mat og omsorg. 

– Pus har hele tida blitt behandlet 
som en prinsesse, sier Kari n år Agder-
posten er innom på besøk. Hun legger 
ikke skjul på at Pus har blitt skjemt 
bort.

– Det var min første katt, så hun ble 
nok litt bortskjemt av all kosen. Dessu-
ten har jeg alltid passet godt på. Jeg har 
holdt henne inne om nettene.  

De første årene av kattas liv forløp på 
vanlig kattevis. Hun lekte og vimsa 

rundt i nabolaget, der hun lot seg sjar-
mere av utspekulerte hannkatter. Hun 
ble gravid to ganger, og fikk til sammen 
seks barn. Etter andre gangen på tjuk-
ka trampet Kari foten bestemt og myn-
dig i gulvet, og mente at det fikk være 
nok eskapader for et liv. Pus skulle ste-
riliseres. Hun hadde rukket å bli åtte 
år. 

Amper grevling. Pus ble brakt til opera-
sjonsbordet hos dyrlegen. Kari fortel-
ler: 

– Under operasjonen viste det seg at 
livmora var betent. Den sprakk! Plutse-
lig rant det ut av buken hennes. 

Pus beit tennene sammen og kom seg 
helskinnet ut av det. Men det tok ikke 
mer enn to år før neste uhyggelige hen-
delse fant sted. Pus havnet uaktsomt i 
uoverensstemmelser med en amper 
grevling. Igjen måtte Pus fraktes til ve-

terinærene, og legges under de grelle 
lysene. Veterinærene slo fast at det 
måtte foretas en operasjon for å berge 
livet. Men hjertefeilen hennes sådde 
tvil om overlevelse. Veterinærene levnet 
henne små sjanser. Kanskje hun hadde 
arvet ekstraordinære gjenstridige gener 
av faren, for Pus klarte seg denne gan-
gen også. 

Ramlet i vannet. I sommer hadde Pus et 
uhell med vann. 

– Pus kom gjennomvåt og sjanglende 
inn i stua. Antakeligvis ramlet hun opp 
i kulpen med vann bak huset, og i de-
sperasjon kavet hun seg opp igjen. I en 
slik alder er det imponerende av hun 
kom seg opp av vannet, sier Kari. Hun 
legger til at Pus ikke har noe erfaring 
med vann og svømming fra tidligere. 

Svidd. Grunnen til at Pus ikke har pels 

fra halsen og ned, er uvettig omgang 
med varmeovnen for noen uker tilbake. 

– Hun la seg tett inntil varmeovnen, 
forteller Kari. Hun kom inn i stua og 
registrerte en råtten lukt. Gikk bort til 
Pus som ennå lå ved ovnen. Da hun tok 
katta i nærmere øyesyn, oppdaget hun 
til sin forskrekkelse at varmen hadde 
svidd seg gjennom pels og hud. Det 
blødde fra såret. Pus derimot, lot ikke 
til å la seg påvirke. Hun tok det hele 
med knusende ro. Iskald og glovarm på 
samme tid. Kari handlet resolutt. Hun 
løftet vekk katta og pleide den omhyg-
gelig over helga. Den helga ble Pus 
gjennomrystet av epileptiske anfall. I 
tillegg var såret betent. Nok en gang 
måtte Pus til veterinæren. Denne gan-
gen svært motvillig og arg, ifølge Kari. 

– Pus var rasende og freste mot dyr-
legen, forteller hun. Pus ble bedøvet 
med lystgass, snauklipt og operert. 

Kari Sture og Pus har en lang historie bak seg.  
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Hei! Den gamle katten vår på 12 har de siste 
månedene begynt å gå ned i vekt. Nå de 
siste dagene har den spist mye mindre enn 
vanlig. Den går ute, så vi ser ikke hvordan 
avføringen ser ut. Den sover mer enn før 
også. Tror du den trenger en ormekur, eller 
er det noe annet vi bør gjøre?

Hilsen katte eier

Svar: Alle katter som begynner å spise min-
dre bør undersøkes hos veterinær. Det er 
som oftest noe alvorlig galt når katter mis-
ter appetitten, og/eller går ned i vekt. Dess-
verre ser vi relativt ofte at eiere ikke helt 
forstår alvoret, og ser det an for lenge før de 
oppsøker veterinær. Eldre katter som går 
ned i vekt kan i en del tilfeller skyldes proble-
mer med indre organer slik som nyrer. Når 
de spiser mindre enn vanlig er det ofte på 
grunn av avfallsstoffer i blodet som ikke skil-
les ut som normalt og som gjør kattene 
kvalme. En annen årsak kan være tannpro-
blemer. Mange katter sliter med dårlige ten-
ner som gir smerter og gjør at de får proble-
mer med å spise. Dårlige tenner kan også 
være en inngangsport for bakterier som kan 
føres videre i kroppen til lever, nyrer og hjer-
teklaffer. Eiere merker fortere om katten 
spiser mindre enn om drikkelysten har av-
tatt eller om den tisser mer enn vanlig. Så 
en katt med dårlig appetitt er ofte også de-
hydrert i tillegg. Dehydrering er alvorlig, og 
hvis man ikke får rettet det opp i tide kan 
det være årsaken til at katten ikke klarer 
seg, selv om man får gjort noe med primær-
årsaken (som nyreproblemet eller tannverk).

Det er derfor viktig å kjenne igjen disse 
symptomene og gå til dyrlege tidlig. Da kan 
prognosen være betydelig bedre!

Hilsen Solvejg og Camilla

Matglad. Idag er Pus frisk og fin i formen. Hun 
fryser mer enn vanlig, noe som er naturlig når 
mesteparten av pelsen har blitt fjernet. Kari 
holder henne under oppsyn og passer på at hun 
ikke brenner seg. Om nettene sover Pus inne 

på det varme baderomsgulvet. – Hun er svært 
glad i mat – helst ikke kattemat. Hun foretrek-
ker biff og fisk. Men veterinærene har gitt klar 
beskjed om at hun må holde seg til tørrfôr 
fremover, så da blir det slik, sier Kari.  

Pus overlever alt

Pus fyller 22 år i april. Hun er fortsatt fin i formen, men holder trygg avstand til varmeovnen. 

Kari Sture og Pus har en lang historie bak seg.  

Solvejg Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

våre
dYrA

KonTAKT oss
Har du dyrespørsmål du ønsker å 
få svar på i denne spalten 
eller bilder av deg og kjæledyret ditt, 
skriv til 
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!
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