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Border to Border New Year’s Knight 

 
 

Jeg er den lykkelige ejer af lille Oscar og en 
stor rød hankat. Da Oscar er vokset op med 
den røde hankat, har der aldrig været nogen 
form for problemer dem imellem - tror i 
bund og grund at Oscar opfatter katten som 
en hund! 
 
D. 17 sept 2003 fik jeg endnu en kat, en lille 
sort killing på 10 uger og spændingen var 
stor - for hvad ville de andre to mon sige til 
det. 
 
Det skulle vise sig at blive en problemfyldt 
start!  
Oscar kunne slet ikke finde det lille kræ 
hverken sød eller sjov, næææh nej den måtte 
da bare myrdes og det kunne kun gå for 
langsomt....desværre. 
 
Den lille ny flyttede ind i soveværelset un-
der stort ståhej, Oscar mente at hans plads 
fremover skulle være lige uden for sovevæ-
relsesdøren med snude presset ned i revne 
under døren! 
 
Sådan sov Oscar de næste par nætter, i det 
hele taget fik han ikke megen søvn da vær 
en lyd vakte interesse.  Da Oscar altid har 
sovet sammen med mig, kunne jeg ikke by-
de ham at sove i soveværelset med den lille 

og derfor indtog jeg sofaen, hvilket Oscar og 
den anden kat også gjorde efter et par da-
ge.....meget meget trangt på den sofa! 
 
Efter en snak med dyrlægen om denne situa-
tion nu også ville ændre sig, fik jeg mod på 
at give det en chance på et par uger og det er 
jeg glad for i dag. 
 
Efter den første uge kunne jeg så småt tage 
Oscar med ind til Zuma som den lille er 
kommet til at hedde. Med et godt tage i ham 
og en masse rolig snak fandt Oscar efter-
hånden ud af at den der lille sorte sag nok 
var kommet for at blive og så kunne man jo 
lige så godt få det bedste ud af det. 
 
Så nu var det ikke længere et spørgsmål om 
at myrde men snare at prøve at få den til at 
løbe om kap med sig - hvilket jo absolut ik-
ke er muligt for en lille kat på 13 uger. 
 
Så han blev fanget ret tit og jeg måtte ile til 
og redde ham ud af munden på Oscar. Men 
da denne lille Zuma er mere ind bare almin-
delig nysgerrig og ualmindelig fræk, var han 
ikke så nem at kue og gik lige i kødet på Os-
car uden angst for hvad den stygge hund 
kunne finde på. 
 
Efter 5 uger på sofaen var det tiden at flytte 
tilbage i soveværelset igen så døren blev åb-
net for sidste gang og de to katte og Oscar 
kunne færdes frit omkring sammen - spæn-
dingen var stor for om det nu også gik. Men 
alt forløb over al forventning og de kære dyr 
elsker hinandens selskab. 
 
Oscar har fået en ny soveven i Zuma, de to 
tager ofte en lur i ske eller Zuma ovenpå 
Oscar.  Der kan de ligge lige til det bliver for 
fristende for Zuma at sætte tænderne i endte 
ørerne eller halen på Oscar og så går den vil-
de jagt - men det er og bliver kun i leg. 
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Det er betagende at se hvad Oscar finder sig 
i fra den lille bandit og dejligt at vide at tål-
modighed lønner sig.  
 
Men alt dette var nok ikke gået hvis Oscar 
havde arvet sin mors (Emmy) temperament, 
for der finder vi en rigtig jagthund;o) 
 
Oscars far (Otto) har heldigvis slået igen-
nem på det punkt og det sætter vi alle 4 stor 
pris på.  
 
Oscars mor (Emmy) har fundet et nyt hjem 
på fyn, hvilket I kan læse om andet sted i 
bladet (side 19). Vi er meget glade for at 
Emmy har det godt i sit nye hjem, men hun 
er savnet og især Oscar har nydt hendes sel-
skab i hele sin hvalpe- og teenagertid. 
 
Dette var en lille opdate på vores liv sam-
men og en lille lykkelig historie om familie 
sammenføring.  

Rikke Larsen 
 


