
Hun gik ikke længere med ud i køkkenet 
når der blev serveret mad for hende og 
familiens tre andre . 
 For få hende til at spise, blev der 
stillet tallerkener med mad forskellige 
steder i hjemmet, men lige lidt hjalp det. 
Hele miseren viste sig at bunde i tand-
problemer.  

Smerte gør ikke noget 
godt for noget
Lad det være sagt med det samme, 
Tulle bor hos de bedste mennesker, der 
aldrig kunne fi nde på at straffe deres dyr. 
Alligevel er Tulle et bevis på, at afstraf-
felse der indebærer smerte, medfører en 
underlig opførsel. Tulle straffede nemlig 
sig selv hver gang hun spiste fordi hun 
havde dårlige tænder, hvilket medførte 
smerter når hun spiste. Denne ”afstraf-
felse” medførte en mærkværdig opførsel. 
Selvfølgelig havde Tulle behov for at spise 
når hun var sulten, men det kunne med-
føre smerte, så Tulle blev nærmest panisk 
angst for madskålen. 
 I begyndelsen troede familien, at 
hun bare var lidt kræsen, for det gik jo 
fi nt med at spise den ”bløde mad” . En 
underlig opførsel med kødstykker, 
troede ejerne var et forsøg på at ”slå 
maden ihjel.” Maden blev nemlig slæbt 
ind i stuen, hvor den under høje skrig 
og knurren blev angrebet og derefter 
slugt i hele stykker. Familien overvejede 
også om den underlige opførsel kunne 
skyldes, at Tulle var blevet dement.

Tulle tabte sig
Tulle er en langhårs kat og kunne der-
for gemme et vægttab bag sin fyldige 
pels, så det ikke umiddelbart var til 
at se, at hun tabte sig. Men en dag da 
Tulle skulle i bad, opdagede familien 
hvor tynd hun var blevet. 

 Den ellers fyldige kat, der tidligere 
vejede fem kilo vejede nu kun tre kilo. 
Derfor blev alle sejl sat til, for at få hende 
til at spise. Men ethvert forsøg, på at få 
hende ud til madskålen endte i skrig, og 
hun løb når madskålen blev sat foran 
hende. I begyndelsen ville hun dog gerne 
have vådkost, men til sidst var det kun 
sovsen hun slikkede i sig. Det kunne hun 
jo ikke blive mæt af. Derfor tiggede hun 
konstant og skreg de ulykkelige ejere ind 
i hovedet.

Dyretandlægen
Et besøg hos dyretandlægen viste, at den 
var gal med mange af tænderne. For at 
udelukke andre alvorlige sygdomme, der 
kan føre til et voldsomt vægttab, blev 
Tulle først tjekket for kræft i munden. 
Det havde hun heldigvis ikke, så det blev 
besluttet at fjerne syv tænder, der bar 
tydeligt præg af at være dårlige. Efter-
følgende blev der givet smertestillende, 
antibiotika og infl ammationshæmmende 
medicin. Alt så ud til at være i orden, 

men da behandlingen med pillerne holdt 
op, var den gal igen.  Der var ikke noget 
at se på de andre tænder, men det var 
tydeligt at Tulle havde smerter. Selv om 
hun havde spist mens hun var under 
smertebehandling, holdt hun igen op 
med at spise. Smerten var det svært at 
gøre noget ved. Ikke mindst fordi det var 
forbundet med store problemer, når Tulle 
skulle have piller ; hun ville jo ikke spise de 
første dage var hun efter hun var blevet 
syet i munden. Så det kunne jo være 
derfor, hun stadig havde smerter og ikke 
ville komme i køkkenet. Desværre holdt 
den teori ikke stik. Da behandlingen var 
overstået, var det tydeligt at Tulle stadig 
havde smerter.

Tulle er nu tandløs 
Operation hjalp lidt.  Efter udtrækningen 
af tænderne fi k hun smertestillende me-
dicin, men efter medicineringen ophørte, 
stod det klart at situationen stadig ikke 
var god. 
 En ny tur til dyretandlægen viste ikke 
hvad der var galt, men det var tydeligt at 
tandkødet var rødt. Det burde dog ikke 
være forbundet med så meget smerte. 
Ved anden operation blev der fjernet 
fl ere tænder. Hun fi k det lidt bedre, men 
ville stadig ikke gå til madskålen i køk-
kenet, og det var tydeligt, at der stadig 
var smerter. Det var faktisk ikke muligt at 
påvise grunden til, at Tulle stadig havde 
smerter. Dette fænomen ses også hos 
mennesker, hvor man til trods for rønt-
gen og behandling ikke fi nder grunden 
til tandpine. Nogle gange kan det skyldes 
forkert tandstilling,  hvilket kan være me-
get svært at påvise hos dyr,  når der ikke 
er tale om et umiddelbar forkert bid. 
 I samråd med dyretandlægen valgte 
ejerne at få fjernet alle Tulles tænder, 
fordi det var klart, at smerterne havde en 

Når tandpine giver 
angstanfald

Katten Tulle begyndte pludselig at opføre sig 
anderledes. ville ikke spise og blev angst når 
man viste hende madskålen. 

Da Tulle en dag kom i bad, kunne de 
rigtig se hvor tynd hun var blevet

MinVenKatten30



karakter, der ikke var i overensstemmelse 
med dyrevelfærd. Alternativet var at afl ive 
Tulle, da familien ikke kunne holde ud at 
se på, at hun stadig havde det skidt. 
 Det blev besluttet at alle tænder 
skulle fjernes. Katte kan sagtens klare sig 
uden tænder, fordi gummerne er meget 
faste og derfor sagtens kan bruges til at 
tygge med. 

Katte har Ni liv
Tulle er hentet på et internat, hvor den 
blev indbragt fordi den gik rundt på 
gaden, med tydelige smerter, der skyldtes 
en fi ltret pels. Ingen ved hvor længe Tulle 
har været ”gadekat,” men noget tyder 
på det har varet et stykke tid, da hun var 
i meget dårlig stand;  lille og tynd. Men 
hun var - og er - en meget tryg kat, der 
ikke hverken river eller bider, men trygt 
lod sig behandle og føre til et nyt hjem. 
Den første nat i det nye hjem foregik i 
dobbeltsengen, og her har Tulle ligget lige 
siden. Selv om der er kommet nye katte 
til, er der ingen der får lov til at tage hen-
des plads i sengen, men der er heldigvis 
andre steder i sengen, hvor de andre 
katte gerne må tage ophold.

 Familien har haft 
Tulle i tre år. Ud over 
Tulle består katte-
familien også af  Frodo, 
der ligesom Tulle er 
hentet på et internat. 
Dengang måtte familien 
drage til Jylland, fordi 
de fi k af vide, at her 
sad en kat og længtes 
efter et godt hjem. Den 
tredje kat Bastian  er 
også fra et internat, og så er der Oliver 
en Burmilla som er ”købt og betalt”. 

Tulle spiser igen
Efter besøget hos tandlægen er Tulle nu 
frisk igen, ” vi blev så glade da Tulle otte 
dage efter den sidste operation vækkede 
os, som hun gjorde i gamle dage, med at 
stå og ”skrige” os ind i hovedet fordi hun 
synes, det var tid til at stå op og sørge 
for der kom noget i madskålen”, siger de 

glade ejere. 

 At Tulle er kommet på fode igen ses 
også af den kendsgerning, at hun har 
genoptaget det gamle ritual med at gå 
forbi naboen og tigge en frikadelle, og 
turen til køkkenet foregår nu igen med 
høj haleføring. 
 Da Tulle har haft svært ved at ordne 
pelsen, har man valgt at klippe hende, 
men det vokser jo også ud igen. Det 
varer ikke længe, så er der ingen der 
kan se hvad Tulle har været igennem, så 
selv om hun ikke har tænder er hun ikke 
”tandløs”

Af Lone Lauritzen

Nu kan Tulle tage for sig 
af retterne igen!

En rolig stund på terrassen. 

Nu kan livet igen nydes 
- også uden tænder

Tulle kunne ikke 
selv klare at holde 

sin pels, så den 
blev klippet ned.
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