
SENSI
Verdensvindere
HORSENS - IndY og Kvitte
er fra Horsens og blandt de

fineste katte i verden. For
nylig blev de atter kåret som

,årJensvindere ved en ud-
stilling i Polen.
(Foto: Morten Marboe.t
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FOIO: LENE ESTHAVE PEDERSEN

DE UKRONEDE REGENTER
- Kuitte (tu) og lnda

er korth,årskatte
- en tAPe, der har
ændtetudseen'de

i å'renes LØb'

De rundekatteanstgter
er bleuet smalle
og kil'eformede'

ørerne skal i dag uære
s& store som mult'gt

og helst falde uandtet ned'

Wm$Yfitutu§ffiffiSKeYYffi I et
rødt rækkehus i Horsens re-
gerer Kvitte og IndY' De
holder hof bestående af en

halv snes andre voksne kat-
te, fire killinger og to men-
nesker. De firbenede over-
hoveder hviler På sofaen,
får serveret På køkkenbor-
det, tigger altid ved sPise-

bordet, drikker både rødvin
og vodka, bor i husets bør-
nåværelser og sover På
husfruens hovedPude' Men
de har ikke fået Primadon-
nanykker af den grund'
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Af HEI,LE BJØRN

I To verdensberømte stjerner lyser
op i Horsens.

Her lever de lykkeligt i et rødt
rækkehus med fri adgang til sol og
frisk Iuft på terrassen. Hendes blå
øjne, kønne ansigt og lange, slanke
ben er belønnet to gange med en
førsteplads som verdens smukkeste
siameserkat, mens hans buede ro-
mernæse og Europas største ører
har gjort ham til verdens flotteste
orientaler - tre år i træk'

Kattene Kvitte og IndY har ikke
fået primadonnanYkker af den
grund, og det har deres ejere heller
ikke. Connie Hansen og Jens Has-
lund elsker hele deres katteflok,
som for tiden vistnok tæller 12

voksne og fire kitlinger (den ene er i
pleje). Tallet kommer frem efter no-
gen nølen. Han er lidt flov over de
mange katte og tror selv, at nogle vil
kalde ham rablende gal.

Men Jens Haslund er såmænd
blot glad for katte. morer sig over
dem og tager hensYn til dem. Når
han hviler på sofaen om eftermidda-
gen, ligger verdensvinder IndY På
sofaens ryglæn, og verdensvinder
Kvitte kommer farende og lægger
sig på hans ben. Men katten flYtter
sig omgående, hvis telefonen rin-
ger, for så skal Jens Haslund jo oP
fra sofaen.

Det er synd for Kvitte, så nu bli-
ver telefonen anbragt ved sofaen før
eftermiddagshvilet, så Kvitte og de
andre katte kan hygge sig uforstyr-
ret omkring ham.

Tryghedsnarkoman
Siameserkatten Kvitte er trYg-

hedsnarkoman. Den tre år gamle
kat er følsom og og bliver let stres-
set. Derfor skal Kvitte ikke udstilles
så ofte som før. Hun vil hellere slap-
pe af hjemme i den bløde lænestol
på f .sat sammen med IndY og en af
familiens ældre katte.

Orientalerkatten IndY er robust,
flegmatisk og meget nYsgerrig. Den
knåpt fire år gamle kat går da også
omgående på oPdagelse, da han bli-
ver hentet ned i køkkenet for at bli-
ve beundret.

Indy springer smidigt oP På det
runde bord, går en runde På voks-
dugen, lader sig ae i forbifarten,
vandrer hen ad køkkenbordet - iler
hen over komfuret - nej kattene
brænder sig aldrig På elPladerne -

og forsyner sig Iænge og tørstigt af
en stor vandautomat På køkkenbor-
det. Her kan kattene bedst lide at
have den, og så skal den naturligvis
stå der. SelvføIgelig har kattene
også vandautomat På værelset.

Indys hit er at lukke oP: DØre, tør-
retumbleren, mens den arbejder og

især køkkenskabslåger. Hans favo-
ritskab bliver fejet tomt for tekan-
de, lys, køkkenmaskiner og dåser
med makrel i tomat, for at han kan
få plads til at sove bag lågen. Jens
Haslund har forgæves forsøgt at for-
stærke magnetlåsen for at holde
katten ude. AItså må Connie Han-
sen stadig samle tingene op fra gul-
vet.

I dag er det ikke Iåger, der interes-
serer Indy.

kat tilbage til bordet, saetter sig og
nidstirrer mistænksomt et støvsu-
geffør, der står i krogen' Ind5z kan
ikke fordrage støvsugeren.

Senere forsøger katten forgæves
at bore sit smalle hoved ned i et
højt, næsten tomt rødvinsglas. Indy
holder af alt drikkeligt lige fra safte-
vand, juice og sort kaffe til vodka,
mens rejsekammeraten Kvitte fore-
trækker spiselige godbidder især
ost, også den stærke som camen-
bert. Slagterens hjemmelavede le-
verpostej er også et hit, mens super-
maikedets færdiglavede leverpostej
ikke værdiges et blik.

AIle kattene tigger ved bordet, og
belønningen er godbidder af okse-
kød eller karbonade. Kogt fisk og
kylling tilbydes også med succes,
mens dåsemad kun er interessant
en kort tid.

Shål
Den slanke, Plettede kat sPringer

op i vindueskarmen og stirrer ud i
mørket. Her sidder han ofte om da-
gen sammen med verdensvinder
Kvitte og kigger ud På mågerne og
snakker med ænderne foran huset.

Et øjeblik efter vender den livlige
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DE GØR IKKE EN KAT
FORTRÆD - tuærtimod er
Jens Haslund og
Connie Hansens hjem
og hoerdag
Langt henad uejen
tndrettet på,kattenes
præ|txl,sser.

oe. Depp plæ8,e1 :1iie -q''l::'1Sci :idi-
mindetig,t sodt. og det er Indl- jo
også et uomærket bevis På.

Succes-metocle
En dommer fortalte Indl's ejere,

at så god en kat ser han kun hvert
tiende år.

Det skræmmer ikke Connie Han-
sen og Jens Haslund. De ved jo, at
deres avlskatte giver godt afl<om, og
de fortæller gerne om deres vej ti1

succes:
,Vi lægger mere vægt På gener

end på et smukt udseende. To flotte
katte får jo ikke automatisk et kuld
flotte kiltinger. Vi prøver at finde ud
af, hvad to katte og deres forfædre
kan give et kuld killinger."

,Selvfølge1ig har vi prøvet at tabe'
Det er ikke særligt sjovt. Jeg biiver
skuffet. men det er jo ikke verdens
undergang,* siger Jens Haslund ro-
tigt. Hans livsiange g}æde over kat-
te viser sig også ved, at han helst
ikke sælger killinger, før de er et
halr,'t år. Voksne katte får kun et an-
det hjem, hvis de ikke falder til i
flokken, der sjældent skaendes eller
ødelægger noget.

Kattene hveesser kløer På mands-
høje stammer omviklet med koko-
stæppe, og de store pileflettede kur-
ve eiogså gode at klatre rundt På'
Kun de polstrede køkkenstole b;e-
rer præg af kattekløer.

Kattene færdes overalt i hjemmet,
der er ind.rettet til både tobenede og
firbenede. Børneværelserne er
overtaget af kattene, der lige så tit
sover i soveværelset, hvor der er
kamp om Connie }lansens ene ho-
vedpude. Hun vinder undertiden et
hjørne.

Halve gardiner
Gardinerne er kun halvt så lange

som i andre h;em for at undgå, at
kattene krar-ler i dem. Tunge, afri-
kanske træfigurer står i vindueskar-
mene. efter at pottepianterne blev
foræret r'æk' Det skete efter at en

kat blev sYg af at smage På en Plan-
te. r-r-rndet på en katteudstilling'

Døren står som reget åben ud til
den indhegnede temasse. Kattene
kan ikke sliPPe ud, og fremuede
katte kan ikke komme ind'

Der er i hvert fald ingen forsøg På
at forcere væggene af brædder og
volieretråd. Øverst sidder en hah''
meter bred bræmme af kYllingetråd
på skrå, frodigt overgroet med arki-
iektens trøst. Det er sket at en
mørk kat er glemt derude i en krog'

,Vi må nok have sat noget lYs oP

derude,. overvejer Jens Haslund,
og hans kone nikker fornuftigvis' 

--Der er grænser for, hvad selv
stjernekatte kan klare.

a

Kattene er slanke som slv, selv
om de døgnet rundt kan sPise af
fyldte madskåle. Tørfoderet er
d.ansk for at undgå tilsætningsstof-
fer, som fandtes i det udenlandske
foder. Skiftet gav flere og sundere
killinger, men Haslund & Hansen
ved ikke, om det helt eller delvis
skyldes foderet.

Den slags vinder kattene dYnger
af sammen med pokaler, kun'e og
legetøj. Men kattenes bedste legetøj
er Connie Hansens solbriller og pi-
berensere.

Umoderne katteracer
De livlige korthårskatte er slet

ikke moderne for tiden. Det er katte
med }idt mere pels som norsk skov-
kat og den store main coon. Men
Horsens-familien er ligeg1ad, for

den har valgt to snakkende kattera-
cer, der passer til parrets eget tem-
perament. At kattene kan vinde På
udstillinger er blot en ekstra gave

og slet ikke Planen, da Parret over-
tog en voksen kælekat for ni år si-

den. Hun ville så gerne have killin-
ger, og de blev udstillet for sjor''
men klarede sig så godt, at famiiien
blev bidt af katteudstillinger.

I øjeblikket sPejder man efter In-
dys arvtager i hvert eneste katte-
kuld.

Hverken IndY eller Kvitte kan få
killinger.

Hun blev steriliseret efter sin
tredje underlivsbetændelse og dyr-
1ægens råd.

Han blev kastreret, fordi hans far
Sepp er husets avlshan, og sådan en
heiri t<an man kun have en af, hvis
man vil undgå strint, stress og balla-

1øber

) Udstilling
tilmeldt

eller

) En parring
3000 kr. Man
bruge sin egen
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DK Misbehavin' Qu-
erida, Kvitte, og
Haslunds Indiana
Jones, Indy, er ver-
denstjerner på kat-
tehimlen. Kvitte er
katten med mørk
maske.



Horsens-katte er blandt
de bedste

Tekst: Claus Schiødt
Foto: Morten Marboe

M an kan næsten se det i
Kvittes blå øjne. Hun er verdens Iineste
siameser. Og sammen med hende bor In-
dy. Han er verdens smukkeste orientaler.

Blandt katteelskere er de verdensstjer-
ner. I år er Kvitte for andet år i træk
blevet kåret som verdensvinder. For Indy
var sejren i år den tredje i træk.

Fra hele Europa strømmer det ind med
breve fra mennesker, der gerne vil have
fotos af dem.

Men hjemme på Engblommevej i Hor-
sens lever Kvitte og Indy et almindeligt og
godt katteliv sammen med 12 andre katte
og deres ejere, Jens Haslund og Connie
Hansen.

Snart for@ges familien med endnu tre
kuld killinger, og der skulle helst være
fem i hvert kuld.

Kun gjenfarven adskiller siamesere og
orientalere. En siameser har blå pjne,
nlens en orientalers er grønne.

Verdensvindere

Det var i forrige weekend, Indy og Kvit-
te endnu engang blev kåret som verdens-
vindere. Det skete i Poznan i Polen, hvor
de deltog i den årlige katte-verdensudstil-
ling. Resultatet er så flot, at det godt kun-
ne berettige til en plads i en rekordbog.
Men det er nu ikke noget mål for Jens
Haslund.

- Kunne det bæe få et par flere med på
at dyrke den her hobby, så er d6t det hele
værd, siger han.

Jens Haslund og Connie Hansen har
kun beskæftiget sig med opdræt af siame-
ser- og orientalerkatte siden 1989.

Da købte Jens Haslund hunkatten No-
va Sfinx, som han fik parret med en anden
Horsens-kat, og efter et internationalt
stævne i Haderslev stod han pludselig
med en fprstepræmie for bedste kat og
bedste kuld killinger.

Bedste avlskat

Siden har parret med stor dytighed
fremavlet mange smukke katte.

Stamfaderen til de fleste er seksårige
S"pp.

, Sepp er nok Europas bedste avlskat.
Han er god til at præge sine killinger,
næsten uanset hvor dårlig hunkatten er,
siger Jens Haslund.

Derfor er Sepp også kendt og efter-
spurgt i hele Europa. Mange hunkatte er
blevet transporteret til Horsens for at la-
de sig forf6re af ham. I de kommende par
måneder kommer der alene i Danmark
fem nye Sepp-kuld til verden.

lndy er en 6ner

Sønnen Indy er om muligt endnu mere
kendt.

- Vi får breve fra hele Europa, fordi folk
vil have os til at sende dem et billede. Vi
fgler, han bliver forgudet som en Tarok.

Det særlige ved Indy er hans store 6rer,
det næsten vandrette, kileformede hoved,
de hpje ben, den lange krop, en pisket hale
og en tydelig mprkprikket tegning i den
grå pels.

- Indy er forud for sin tid. Ved en kon-

Connie Hansen med
Sepp, der er stamfa-

der til mange af de
smukke katte, og

Jens Haslund med
Nova Sfinx, den

hunkat det hele star-
tede med i 1989.

kurrence i Tjekkiet sagde r

der måske går 10 år, inden
mer en kat af hans slags.

Hjemme bedst

Kvitte minder en del om
meget lys i pelsen, når der
benene, halen og hovedet.
varm brun farve, og de smr

- Hun har aldrig tabt til
kat, men har ikke været m
konkurrencer. Hun har et
rament og bliver hurtrsere
for bliver hun hjemme de r
der, selv om vi gerne nIle h
til Nørresundby i næste ri'e
hun garanteret ville bl:';e f
Jens Haslund.

Efter en konkurrence er
for at komme hjem.

- Vi kan kpre op genj.l.m
uden at de siger noget, \ler
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de en dommer, at
den der igen kom-
S.

om Indy, men er
der ses bort fra
let, der har en
smukke blå øjne.
til en anden hun-
t med til så mange
: et blidere tempe-
;ere stresset. Der-
de næste to måne-
ie have hende med
e weekend, hvor
ve fejret, siger

e er kattene glade

em hele Tyskland,
Men når vi drejer

fra oppe ved vejen herned til, så snakker
de, indtil vi er hjemme.

Europa rundt

Parret er mindst 12 gange om året til
konkurrencer i Danmark og det flvrige
Europa.

Deres sommerferie bruger de gerne på
en tur til Monaco, hvor der i september
holdes en stor international konkurrence.
Og turen inkluderer som regel også en
konkurrence i Frankrig eller Italien.

Det har givet dem mange venner både
herhjemme og i udiandet.

Telefonen kimede med jævne mellem-
rum, da Folkebladet forleden besøgte
dem. Mange ringede for at gratulere med
det flotte resultat i Polen.

- Meget af vores liv er katte. Derfor er
det godt, vi begge har interessen for det.
Det giver et godt familieliv at have noget
at være fælles om. Og der er ingen sure

miner over den megen tid og de mange
penge, som går til kattene.

Dygtige danskere

Deres held med at opdrætte vinder-kat-
te forklarer Jens Haslund med en blan-
ding af fingerspidsfornemmelse og grun-
dighed.

- Jeg er god til at se, hvad der kunne
blive godt. Og Connie har fornuften, der
holder mig ned på jorden. Connie er me-
get mere grundig med at sætte sig ind i
tingene, se på stamtavler og sådan.

Danskerne er generelt dygtige, når det
gælder opdræt af katte.

- Ud afde 24 verdensvindere i Polen var
de 13 danske og de fleste fra Jylland. Det
har tyskerne det meget svært med, siger
Jens Haslund med et lille grin.

- Tyskerne og pstrigerne køber helt
vildt ind, men opnår ingen resultater.
Danskerne har en særlig forståelse for at
se, hvad man kan sætte sammen.

Overalt i Europa dukker der mange
danskere op til konkurrencerne.

- Herhjemme kriges vi. I udlandet står
vi sammen.

Dyr hobby

Køleskabslågen i hjemmet på Engblom-
mevej er dækket af fotos. Det er billeder af
katte, Jens Haslund og Connie Hansen
har solgt.

Køberne bliver set n@je an, uanset om
en kat skal sælges videre til opdræt eller
som kælekat.

- De skal have et godt hjem, og de fleste
har vi fulgt, så vi ved, de har det godt.

- Men hvis vi har haft en kat i to år, så
må jeg indr6mme, jeg må gå ud af stuen,
når de reiser, siger Jens Haslund.

En killingkoster ca. 3000 kr. Det kunne
måske få nogle til at tro, kattene er en god
forretning. Men det er de ikke, fortæller
Jens Haslund.

- Inden killingen er ude af huset, har
den kostet 500-800 kr. i vaccinationer,
stamtavle osv. Og den gode pris får vi kun,
fordi vi rejser ud, får gode reultater ved
konkurrencer og bliver kendt. Og det kos-
ter. Vi har altid tre katte med, og alene
startgebyret er 200 kr. pr. kat.

Så kattene er en dejlig, men dyr hobby.
- Vi har aldrig turdet regne på det. Men

vi har prBvet, om vi kunne blive momsre-
gistreret. Det ville skattevæsenet ikke
være med til. De ville også bare tabe på
det, siger Jens Haslund.

roNlulslmr

,IplsuesJoH nnorn/cNluu øI'IONI urrsrann /r l

!: -,,

I


