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Lille Hero over
Her ligger knøttlille Hero i
kattekuvøse etter å ha blitt
tatt med hastekeisersnitt. Les
om den strabasiøse fødselen
til Donna Felise.

Tekst: Liv Ekeberg og Birte Hegerlund Runde

DYRA
våre

M

agen til Donna Felise
av Chimay, en praktfull Hellig Birma, buler. Hun venter sitt
fjerde kull og kalenderen viser mandag
4. februar. Kommer de alt?
Det nederlandske paret Tineke og Jos
Verpaalen på Hynnekleiv i Froland er
drevne oppdrettere, men denne gang er
de ikke sikre på terminen. Premiekatten
deres hadde flere «dater» med husets
egen avlskatt for et par måneder siden,
men Donna Felise hadde løpetid to ganger med kort mellomrom. Nå virker det
som tiden er kommet.
– Hun begynte å rope på meg på ettermiddagen, og i 16-tiden kom den første kattungen ut, forteller Tineke.
Men noe er helt veldig galt. Pusen er
våt og puster ikke. Tineke forsøker å gni
den varm og få i gang hjertet, men ingen
ting hjelper. Snart kom unge nummer
to. Også den er livløs.
Tineke må gi opp. Fortvilet legger
hun seg for natten, og håper å bli vekket
av Donna Felise. Det må da være flere
der inne i den store magen?
Hastekeisersnitt. Men neste morgen er
ingenting skjedd. Tineke tør ikke se det
an lenger, pakker kattemor inn i pledd
og kjører til Arendal Dyreklinikk.
Ultralyd avslører enda to unger i ma-

gen. Den ene lever, men hos den andre
finner dyrlegen ikke tegn til liv.
Tineke får med to riestimulerende
sprøyter. Vel hjemme gir hun Donna Felisa først den ene, så den andre en halvtimene senere.
– Ingenting skjedde. Ingenting! forteller Tineke om den vanskelige dagen.
Hun våget ikke bli hjemme lenger. To
kattunger var døde ved fødsel og én i
Donna Felises mage viste ikke tegn til
liv ved ultralyd. Den siste ungen kunne
også dø om den ikke ble hjulpet ut raskt.
Tilbake i bilen og ny tur til Arendal
Dyreklinikk.
– Vi måtte foreta et hastekeisersnitt
for å redde kattungen ut, forteller dyrlege Solvejg Knagenhjelm.
83 gram katt. Kattemor ble lagt i narkose og de to ungene ble hentet ut.
– Med en gang de var ute, var to av
oss klar til å drive med etterbehandling
for å få liv i ungene. Dessverre var den
ene ikke levende. Etter mye hjerte– og
lungestimulering, fikk vi liv i den siste,
forteller Knagenhjelm.
Hos dyrlegene fikk kattebabyen også
et par timer i den spesielle kattekuvøsen, før han var kvikk og vital og klar til
å bli med hjem til Hynnekleiv.
Den første natten satte matmor Tineke på vekkerklokka og sto opp for å gi
ungen melk fra flaske, slik at kattemor
kunne få litt hvile.
Hero – en helt. 83 gram veide han da han
kom til verden. To dager senere hadde
han lagt på seg ti gram. I dag stopper
kjøkkenvekta på 203 gram der han ligger i en liten dessertskål.
To uker er gått siden den dramatiske
starten på livet, og den bittelille tassen
som ikke ville slippe livet, har fått det
passende navnet Hero.
– Jeg er veldig takknemlig for at vi
har en kattunge, sier Tineke.

Vesle «Hero» har fått navnet sitt fordi han kjempet for livet som en helt. Her veier han mindre

Den lille helten blir riktig bortskjemt av mamma Donna Felise i
Hynnekleiv. Hun ammer ham stadig.
Slikker og slikker den vesle ungens
pels. Det er nesten i meste laget.
– Hero har det helt fantastisk, men
Donna Felise skulle jo hatt fire. Nå har
hun bare én unge å bruke all omsorgen
sin på. Hero er vasket så mye at han
nesten er hårløs enkelte steder på
kroppen, forteller Tineke og stryker
den hvite pelsen på rasekatten.
Hero nyter spedbarnstiden i Fro-

lands skoger, men han skal ikke bli hos
familien Verpaalen.
Må femdoble vekten. De har allerede
fire voksne birmakatter i kjellerstua og
to skogskatter, som mest er utendørs,
samt hunden Buddy.
Men ennå får lille Hero ligge inntil
mammas myke pels og drikke varm
melk, og snart er han stor nok til å leke
med de andre birmakattene Minni,
Daisi og pappa Jamie i kjellerstu.
12 uker til blir han her, mens vekten
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levde i kuvøse

Katt i kuvøse
Tinke Verpaalen

enn en melkesjokolade, bare 83 gram, og ligger i kattekuvøse hos

dyrlegene rett etter hastekeisersnittet.

femdobles. Og det blir ikke flere kull på
Donna Felise.
– Som oppdretter har vi fokus på
kattehelse, så det blir ikke flere kull på
Donna Felise nå. Ett keisersnitt får
holde, sier oppdretter Tineke, som også
driver Arendal Kattepass.
Les legenden om hvordan rasen hellige
birma fikk navnet sitt på Tinekes hjemmeside www.tinekeshelligbirma.com
UT PÅ NETT: Se bildeserie og video
med Hero på agderposten.no

Solvejg
Knagenhjelm
Camilla Lilleholt

«Hero» veide bare 83 gram da han kom til verden. To uker senere
har han lagt på seg 120 gram.

