
Rufus Carl-Gustav Luddekudde

augusti 12, 2007 

Hej alla kattvänner!

Denna sida har jag fått av matte som min egen sida därför ska jag berätta lite om mig själv 
och mina kattfamilj.

Jag är en vacker, långhårig kattpojke och äldst i kattfamiljen.

Jag blir nämligen 14 år i morgon den 13 augusti!

Min matte är förundrad över att jag kunde bli en sån stilig katt. Min mor Mika var ju alldeles 
förtjusande, men min far… kvarterets slagskämpe, ful som stryk, men han hade väl sin vackra 
sida inåt.. eftersom mor Mika blev så förälskad…

Lillhusse döpte mig till Rufus men lillmatte tyckte att jag skulle ha ett kungligt namn, därför 
fick jag även heta Carl-Gustav

och Luddekudde eftersom jag är så mjuk och gosig.

Jag har också provat på att delta i kattutställning, det var lillmattes påhitt, inte så kul att bara 
sitta i en bur och vara vacker, men domaren gillade mig och jag fick en massa vackra rosetter 
och plaketter. Jag är av rasen huskatt och tävlade mot renrasiga katter i tävlingen om 
publikens favorit och blev tvåa! Men det är förstås några år sedan nu…

Vi bor nu i skogen vid en liten havsvik, familjen har flyttat till sommarhuset. Jag och mina 
“flickor” är fortfarande innekatter, tryggast, för räven smyger omkring runt husknuten.

Men nu har husse äntligen gjort klart vårat katthus eller rättare sagt kattbalkongen. Vi har fått 
en egen innätad balkong på huset baksida med utsikt mot storgranarna där ekorren och 
fåglarna huserar. Inne i balkongen har vi väldigt “kattlyxigt”, med riktiga klätterträd och 
gångbrädor runt om hela balkongen och mysiga sovkrypin. Vi kan gå ut och in precis som vi 
vill. 

Vackra svarta Maja är min älsklingskompis, hur hon kom in i familjen och varför vi är så 
många katter det ska jag berätta om nästa gång. 

Tills dess må så gott!

Hälsar Rufus



När Maja kom in i mitt liv

augusti 14, 2007  

Hej igen kattvänner! Maja är kattfröken i mitt liv, det blev kärlek vid första ögonkastet. Som 
vanligt satt jag vid min utkiksplats på fönsterbrädan när jag fick se henne! Jag trodde inte 
mina gröna ögon, var det möjligt att vi (min mor Mika och jag) inte var de enda katterna här i 
skogen??

Det var mitt i vintern med mycket snö och ibland ner mot 30 grader kallt. Den svarta katten 
gick förbi huset och försvann ut mot skäret där grannarna bor. Min matte fick sen höra att 
man ute på skäret haft besök av katten hela vintern. Man hade fått syn på henne när hon 
försökte äta från fågelmatbordet. De snälla människorna hade då införskaffat kattmat, värmt 
mjölk och börjat mata henne. De hade även ordnat en sovplats som skydd mot kylan och 
snöstormarna. De är tack vare dessa snälla människor som Maja kunde överleva vintern.

När våren kom såg jag henne oftare stryka omkring vårat hus, jag antar att hon nog hade fått 
syn på mig och blev förstås intresserad! Matte började sätta ut mat åt henne och jag kunde se 
att hon kom och smakade på läckerheterna.

Sen när hösten kom så funderade man över hur man skulle ordna för Maja när vintern kom. 
Matte började planera för att försöka få Maja att gå in i en bur för att på så sätt få in henne.

Maja var väldigt skygg och matte förstod att det nog inte skulle vara så enkelt att få in henne i 
huset.

En sen kväll kom hon äntligen och matte kunde stänga buret. Maja fick först bo i friggebodan 
för att få lugn och ro och förstå att vi ville henne bara väl.

Efter 3-4 dagar fick matte se att Maja hade fått fyra ungar! En sån tur att Maja då bodde i 
friggebodan! Nå väl, ungarna var helt bedårande, fast det visste jag ju inget om då. Matte 
tillbringade en hel del tid inne hos Maja och ungarna och radions P1 stod på hela dagarna för 
att de skulle vänja sig vid människornas röster.

Så småningom så flyttade ungarna in, man passade på medan Maja var hos veterinären för 
kasterering och öronmärkning. Sen den dagen flyttade Maja in till oss i huset bland människor 
och hundar, som om hon inte bott någon annanstans.

Maja är förstås lite blyg och försiktig men hon har sin trygghet hos mig, jag har blivit hennes 
stora stöd i livet. Ja, ibland kan jag tycka att hon är lite väl efterhängsen, men jag finner mig i 
det, för hon är ju så söt! Mer om Maja och hennes ungar får du höra nästa gång.

Må så gott hälsar

Rufus



Rufus Carl-Gustav Luddekudde

Hej igen alla kattvänner!

Maja hade flyttat in i bostadshuset med sina fyra ungar, att det blev liv och rörelse, de må jag 
då säga. Ungarna blev först väldigt rädda när dom fick se mig, men ganska snart insåg dom att 
jag var en snäll och mycket klok katt och som bara ville lära dem hur man uppför sig. Ja, 
ibland uppförde dom sig väldigt illa och hade ingen som hellst respekt för mig. Men jag 
förstod att ta på mig uppgiften att vara sk plastpappa.
Vem som var den riktiga pappan det var Majas hemlighet. Matte undrade ibland om det kunde 
vara någon korsning med ekorren, med tanke på hur ungarna for fram upp över väggar och 
fönsterbrädor. Blomkrukor for i golvet dagligen, lerskärvor och jord spreds ut över golvet, 
tänk er hur det ser ut när 16 små tassar sprungit där några varv! Därför omplanterade matte 
alla sina blommor, de som överlevt alltså, i krukor av plåt. Borddukar och mattor användes till 
spännande gångar, ja, det fanns inget som inte skulle undersökas. Matte hade aldrig varit med 
om kattungar som kunde vara såna odågor.”Ni har tur ni, som är så gulliga, annars vet jag inte 
hur detta skulle sluta” sa då och då min hårt prövade matte.

Så var då ungarna 12 veckor och det började vara dags att flytta hemifrån. Vi skulle få det 
lungt och skönt i huset igen trodde jag…
“Lillhusse” som för 14 år sedan gav mig namnet Rufus, har flyttat och är inte så liten längre, 
hos honom flyttade Bianca och Zelda.
Det första dom gjorde vid hemkomsten var att krypa in under diskmaskinen så 
“gammelhusse” fick åka dit och bygga om!
“Lillmatte” som även hon flyttat ville ha en kompis till sin kattpojke Alfons så dit flyttade 
Majken.
Milla fick stanna här hemma för matte trodde att ingen annan skulle orka stå ut med henne. 
Milla är busigast och mitt i mellan överallt, därav det passande namnet Milla.

Nå väl, det blev lite lugnare när det bara var en unge kvar… fortsättning följer….

Tills dess, må så gott!
Hälsar Rufus



Milla Mittimellan
augusti 29, 2007 av 

Hej igen alla kattvänner!

Nu ska jag fortsätta berätta om mina kompisar. 
En av Majas ungar fick stanna här hemma när de andra tre flyttade…. och jag trodde att nu 
skulle det bli lungt och som vanligt i huset igen… men ack, så fel jag hade! Det var ju den där 
Milla, som först blev döpt till Trisse, tillåt mig småle men matte trodde att två av ungarna var 
pojkar, snopet eller hur?
Milla är en underlig “filur”, det finns ingen plats som hon inte har försökt ligga på eller krypa 
in i. Minsta lilla öppning i en väska, ja, då är hon där. Konstigt nog så har hon ännu inte råkat 
följa med i husses jobbväska… men det har varit mycket nära. Under dukar, mattor och 
stolsdynor kryper hon in och kan göra sig hur liten som helst.
Nu förstår alla varför hon fick namnet Milla Mittimellan, hon är helt enkelt mittimellan 
överallt!

Favoritplatsen är på bordet helst i fikakorgen om hon får plats bland koppar och kaffetermos. 
Det tycker matte och husse inte alls om, de vill helst dricka sitt morronkaffe utan kattludd i 
koppen. Milla är väldigt pratig och låter som en mjukisleksak så fort någon bara nuddar vid 
henne. Hon är katternas utbrytarkung, hon är expert på att öppna dörrar, bara hoppar upp och 
hänger på handtaget tills dörren går upp. Hur enkelt som helst! 

Därför är matte numera alltid inlåst ….

Tills vi hörs igen, må så gott!
Rufus



Majken Morrhår
september 27, 2007 

Hej igen alla kattvänner!

Nu är det dags att jag får ordet, det har varit alldeles för mycket prat om hundar på denna sida 
tycker jag.
Sist så berättade jag att lugnet i huset infann sig när kattungarna flyttade. Frånsett Millas 
framfart över bord och stolar… som en skållad råtta. Hennes favoritplats är som jag förut 
berättade, husses väska och som sagt konstigt nog har hon ännu inte råkat följa med till 
kontoret.
Först döptes Milla och Majken till Trisse och Malte, matte trodde nämligen att de var små 
kattpojkar. Du får ursäkta matte, men det var ganska skrattretande!
Majken flyttade till “lillmatte” i hennes studentlägenhet och där fanns Alfons. En stilig katt 
men ibland ganska odräglig vill jag påstå och inte alltid med ett gentlemannamässigt sätt.

Nå väl, Majken trivdes rätt bra med sin nye kompis men sen när flyttlasset gick till en annan 
lägenhet så ville Majken flytta hem. Okej, sa min matte, kom hem du Majken det finns nog 
plats för dig också. 

Så lugnet varade inte så länge… 

Majken Morrhår får hon ibland heta för hon har så vackra långa morrhår, hon har ju nu vuxit 
upp till en vacker kattflicka, nästan lika söt som sin mamma. Majken är en hejare på att fånga 
myggor och flugor, den fluga som vågar sig in i detta hus, den lever inte länge. Det är bara det 
att… så mycket annat kan vara i farozonen… som blommor och pynt….
men flugor har vi som sagt inte inomhus… 

Jag måste ju erkänna att Majken är en mysig katt, det är bara det att hon har börjat ta min 
favoritplats… att ligga på min husses mjuka, “lagomstora” mage…
Låååågfilm på TV, det är bra för då sover min husse så länge framför Tv:n.

Tills vi hörs igen, må så gott!

Hälsar Rufus



Äntligen!
oktober 11, 2007 

Hej igen kattvänner!

I dag känner jag mig verkligen stolt! 

Jag har nästan blivit omnämnd av nobelpristagaren Doris Lessing. Hur kan det nu komma sig 
undrar nog vän av ordning och reda.

Doris Lessing har skrivit boken: RUFUS Berättelsen om en okuvlig katt. (TREVI)
Bara därför gör hon sig förtjänt av att bli årets nobelpristagare, tycker jag. Men han sa då 
inget om det, han Horace…
Ja, ja, han har väl inte hunnit läsa den än… 

“Silkeskatt! Katt som en mjuk uggla,
katt med tassar som fjärilar,
kattklenod, kattmirakel, katt,
katt, katt, katt!”
Doris Lessing

Läs boken, den är bra det vet jag för matte har den i bokhyllan.

RUFUS berättelsen om en okuvlig katt, jag smakar på orden och de smakar förträffligt!
Nä nu måste jag sansa mig annars blir jag odräglig… men jag är stolt idag!

Tills dess vi hörs igen

Må så gott!

Hälsar Rufus



Björnfrossa och Stureplansprofilerna
oktober 23, 2007 

Hej igen mina vänner!

Jag har hört att matte har björnfrossa, man har sett björnen lufsandes i utkanten av staden.
Så nu har matte björnfrossa när hon varje morron ska gå den 3 km långa vägen till postlådan. 
Hon brukar säga att det skrivna ordet i vissa fall kan vara som ett vapen…. men jag tror nog 
inte att det hjälper med en ihoprullad morrontidning…. om nu björnen skulle komma. 
Förresten borde han inte vid den här tiden ha gått och lagt sig?

Nästan dagligen läser matte om bortsprungna eller övergivna katter, en del har tur och hittar 
hem eller att snälla människor förbarmar sig…. men många, många av mina släktingar får det 
mycket svårt nu när vintern kommer.
Om du vill ha en jättefin kompis eller har plats för ytterligare en katt, gör ett besök på något 
katthem där finns det säkert någon som bara väntar på att få komma just till dig!

Så hörde jag matte mumla något om… borde kastreras… Finns det någon kattras som heter 
Stureplansprofilerna???

Tills vi hörs igen, må så gott!

Hälsar Rufus



Inte ens en katt blir förvånad längre…
november 4, 2007 

Hej mina vänner!

Inte ens en katt blir förvånad längre…
De med makt, pengar och tillgångar som räcker och med råge blir över.
De som startat klappjakten på de s.k “bidragsfuskarna”.
De har på sista tiden visat sina rätta ansikten.
De anser sig ha rätten att utnyttja och roffa åt sig…så länge de inte bli granskade…

Vi andra ska bara vara “glada att ha ett arbete och inte höra till utanförskapet”

De “nya moderaterna” är inte ens värda mer än en kattskit.

Det var allt för denna gången,
tills vi hörs nästa gång
Må så gott hälsar Rufus!

Postat i Rufus Carl-Gustav Luddekuddes memoarer | 1 kommentar

Ett svar to “Inte ens en katt blir förvånad längre…”

1. på november 10, 2007 vid 3:31 är1 Thea Irene

Hei Rufus!

Undervurder ikke deg selv- snille deg!
Så korrupt som politikerne blir aldri du!

Thea Irene

http://sv.wordpress.com/tag/rufus-carl-gustav-luddekuddes-memoarer/
http://vintersaga.wordpress.com/2007/11/04/inte-ens-en-katt-blir-forvanad-langre/#comment-5%23comment-5


Ständigt denna Mittimellan Milla…
januari 11, 2008 

Hej Go´vänner och Gott Nytt År!

Så har det nya året börjat med längtan efter en skön vår och en varm sommar. Vi längtar efter 
varma, soliga dagar på vår kattbalkong och kunna kika efter fåglarna och ekorrararna.
Nu har allt återgått till det vardagliga efter helgfiranden och gäster, det tycker vi katter är 
ganska skönt faktiskt. Så har lilla Saga vuxit till sig och blivit en “riktig hund”, fast ibland 
undrar jag om hon även tror att hon är en katt… Verkar bli en riktigt fin kompis så 
småningom… 

Matte har städat undan julpyntet och som vi har bildbevis på så var ju Milla förstås med och 
skulle “hjälpa till”… det är bara konstigt att hon inte blev kvar i kartongen för att kika fram 
till första advent…

Att städa bort julen innebär ju också att lägga undan juldukar och julgardiner … ja, vem tror 
ni matte hittade i linneskåpet? Bildbevis igen… 



Ständigt denna Mittimellan Milla…

Matte berättar att hon återigen läst om att man hittat hemlösa katter. Nu senast verkar det 
ströva omkring en liten katthona i Älvsbyn och vad värre är så ser det ut som om hon väntar 
ungar.
Hur hjärtlösa kan vissa männislor vara, vi slutar aldrig förvånas! Tur att det finns de som 
lägger ner hela sin själ att försöka hjälpa dessa små stackare. Har du tänkt skaffa dig katt eller 
kanske har plats och tid för ännu en? Tag kontakt med något katthem, där finns det säkert 
någon som väntar på att få just dej till matte eller husse… 

Länkar till katt hem finns på denna sida.

Må så gott!
Hälsar Rufus Carl-Gustav Luddekudde

PS. Besök sidan Bildgalleri Katter, ljuvliga bilder av ljuvliga katter… familjens “gosedjur-
tigrar-leoparder”…



Smått och Gott och Lite Allvar
februari 5, 2008 

Hej kära vänner!

Det var ett bra tag sedan sist och men allt väl som ni kan se här på bilden.

Maja och jag myser i favoritfåtöljen.
Ständigt är denna fåtölj upptagen är det inte Maja och jag så är det någon annan katt. Det 
gäller att hinna först…
Matte och husse brukar få sitta på köksstolarna, ja.. ja.. dom har stolsdynor i alla fall.

Matte tycker att jag som är en katt med hög ålder behöver få extra god mat.
Så därför har hon börjat inhandla små burkar av olika delikatesser som passar för en katt i min 
ålder. Jag blir ju 15 år snart.
Man hör väl snart till husets antikviteter och som bara blir värdefullare år för år. 

Det är verkligen delikatesser i de där små burkarna. Men det är nästan omöjligt att få ha dem 
ifred. Så fort matte ska öppna en burk.. jaha.. nog kommer de andra katterna som från 
ingenstans…



…och så sitter dom där som små tända ljus…
då är det klart man måste dela med sig av det goda. 

Jag är faktiskt lite stolt över min matte. Hon har enligt min mening skrivit en mycket viktig 
och klok insändare i lokaltidningen.
Så här skrev hon:

TÄNK EFTER INNAN DU SKAFFAR KATT!
Nu är det snart vår och kommer alla dessa annonser om kattungar som bortskänkes eller säljes 
för en struntsumma. Tänk efter före.
Har du tänkt på att ett kattliv varar 15-20 år? Ofta läser man i tidningen eller på lappar lite här 
och där om bortsprungna eller till synes hemlösa katter.
De har också varit små söta kattungar.

Katten är väl värd en högre status och det får den om man låter kastrera och ID-märka sin 
katt.
Har du tänkt på att en okastrerad hona kan få fler än två kullar per år? Kan du hitta bra hem 
till 8-12 kattungar varje år?
En okastrerad hane kan bli far till ett stort antal ungar varje år. Som i värsta fall blir hemlösa, 
avlivas eller t.o.m kan bli till ormmat.

Men har du tänkt efter så…
En kattägare mår bättre, är gladare och lever längre än andra människor det är



vetenskapligt bevisat.
Därför har man på vissa boenden för äldre och handikappade börjat med “huskatt i vården”

Men har du tänkt efter så…
det är klart att du ska ha en katt - eller två…

Visst har hon väl tur matte …
Tack vare oss så mår hon bra, är glad och så ska hon leva länge!

Tills vi hörs igen
Må så gott alla vänner!
Hälsar
Rufus Carl-Gustaf Luddekudde

Postat i Rufus Carl-Gustav Luddekuddes memoarer | 2 kommentarer

2 kommentarer to “Smått och Gott och Lite Allvar”

1. på februari 5, 2008 vid 6:10 pm1 Scribble

Tack för tipset om denna sajt,
jättefint skrivet och så gulliga
katt-bilder!
Kattpusskram
Scribble

2. på februari 15, 2008 vid 1:53 pm2 annsofhie wiklund

Hej Ilone !!

Vilken underbar sajt du har. Sitter o njuter av texten och alla fina bilder på alla 
underbara djur som ni har.

http://vintersaga.wordpress.com/2008/02/05/smatt-och-gott-och-lite-allvar/#comment-11%23comment-11
http://vintersaga.wordpress.com/2008/02/05/smatt-och-gott-och-lite-allvar/#comment-10%23comment-10
http://sv.wordpress.com/tag/rufus-carl-gustav-luddekuddes-memoarer/


Sportlovsmysigt
mars 10, 2008 

Hej igen mina vänner!

Vi har haft sportlov, ja inte vi katter alltså… det är matte och husses barnbarn som varit här 
under lovet. Så mysigt med barnprogram på morron! Då får man ligga och gosa sig på någons 
knä… varmt och gott. Det har aldrig matte och husse kommit på att man kan göra på 
morron…vore bra idé att börja med de vanorna.

“Bolibompa-bra-morronprogram-på-mysiga-varma-mjuka-gosiga-täcke”

Jag Carl-Gustav Luddekudde är barnens favoritkatt, de säger att jag är som en riktig sagokatt!
Klart man blir mallig och sträcker på sig i hela sin längd. Matte har berättat för dom att jag är 
en gammal katt och behöver mycket lugn och ro och vill vila mycket. Barnbarnen respekterar 
detta och är mycket lugna och vänliga mot mig. När jag lagt mig på deras knä så ligger de så 
stilla och knappt rör på benen, “farmor nu är jag så stel i benen kan du lyfta bort Rufus”.



Här är jag med och kollar att alla hästarna får plats i hagen. 

Så lite allvarsprat. Matte tog med mig till veterinären för hon tyckte att jag hade magrat så 
mycket. Veterinären undersökte mig mycket noggrannt, klämde och kände överallt och sen 
togs det blodprov. Jag har något förhöjda njurvärden som är ett typiskt ålderstecken för oss 
katter. Men eftersom jag inte mår dålgt i övrigt så gör man inget annat åt det än att jag ska äta 
dietmat resten av livet. Men denna mat som matte köpte hos veterinären ville jag inte alls ha. 
Matte blev förstås orolig… därför började hon mata mig med buljong och speciell kattmjölk.
På eget beslut ger hon mig en halv tablett Prednisolon varje dag som hon ska minska ner 
dosen efter några veckor. Matte har räddat livet på mig en gång förut på detta sätt när jag var 
dödsdömd pga en leverskada. Matte hon är envis hon… 

Nu mår jag så mycket bättre. Äter bra och har gått upp i vikt och är i stort sett som den gamle 
vanlige Rufus. Matte vet förstås att min tid här på jorden är begränsad men när jag inte har 
någon livslust kvar så säger hon att hon varsamt och ömt ska lotsa mig över till katthimlen.
Så det är inget att oroa sig för… men först hoppas vi att få ännu en sommar att ligga och njuta 
av solen och värmen som bara vi katter kan.
Den som lever får se…

Tills vi hörs igen må så gott!
Hälsar Rufus Carl-Gustav Luddekudde



Rufus Carl-Gustav Luddekudde… sista kapitlet…

april 18, 2008 

Gamle trofaste Rufus somnade in för evigt den 15 april -08.

Rufus var gammal och trött, sov mest den sista tiden. Vi såg att han började tackla av och 
tappade sin livslust… då insåg vi att det var dags att ta farväl. Rufus har funnits med i 
familjen i nästan 15 år… en lång tid…

Rufus hela familjens favorit och alltid med och van att ta plats “en riktig sagokatt” som Frans 
och Ada sa.

 .
Maja (våran hittekatt) hade Rufus som sin stora trygghet och fasta punkt i tillvaron. Hon har 
gått omkring och letat efter honom, olyckligt jamande och hon åt heller inget de första 
dagarna. Sista dagarna Rufus levde så bevakade hon honom och satt alltid en bit ifrån honom 
var han än hade lagt sig.



Sov Gott Käre Gamle Rufus Carl-Gustav Luddekudde

Kramar från oss alla!

Vackra, kloka, underbara, snälla, trofasta, mjuka, goá
Rufus Carl-Gustav Luddekudde
Tack för alla år som du fanns hos oss!                            Maj 2008


