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I min kattbokhylla har jag en del kattböcker som jag gärna 
återkommer till, en av dessa är Älskade katter. Boken 
finns fortfarande att köpa i handeln och den är utmärkt 
present till kattälskare.
Jan-Öjvind inleder med att själv deklarera att boken 
inte är en bok om välfriserade katter utan istället en 
bok där han vill servera roande och kusliga exempel på 
hur katten beskrivs både bildligt och bokstavligt genom 
historien. Man kan säga att det är en kulturhistorik om 
katterna. 

Boken är rikt illustrerad i färg med konstverk från den 
svenska och internationella konsthistorien. I ”Älskade 
Katter” finns således ett helt fyrverkeri av bilder och 
färger i form av klassisk konst, vykort och bokmärk- 
en. Jag fascineras av bilden av mosaiken från Pompeji 
föreställande en katt som fångat en fågel (100 f.Kr) 
och ”annonsbilden” för Chat Noir i Paris målad av T.A 
Steinlein (1895) den som jag har en kopia av i mitt kattrum 
i vår bostad.
 
Givetvis finns berömda texter om katter med i boken, T.S 
Elliots ”Old Possum Book of practical Cat” där han filoso-
ferar om kattnamn, Gösta Knutssons Pelle Svanslös, Mäster-
katten i stövlar och Alice i Underlandet med Chesirekatten.

Boken innehåller även de bästa citaten om katter: 
”När jag leker med min katt vet jag aldrig om hon leker 
med mig eller jag med henne”: Montaigne och  
”För tre tusen år sedan dyrkades katter som om de vore 
gudar. Det har de aldrig glömt.”: Okänd 

I boken kan du också läsa om Kattgåtor, Kattordspråk, Katt-
vidskepelse, Kattuttryck och Katten som djävulens  
hantlangare. / MVH Anqi Lindblom-Ahlm
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