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År av kamp.
Nu har Solveig Rosenholm vunnit erkänsla för sitt hårda arbete med att höja katters status och situation.
”När någon säger att de bara har en huskatt så säger jag, vad då bara, en katt är en katt och det är det som är viktigt”,
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Hennes kärlek för katter, kampen för deras status och situation, föddes en sorglig natt i hennes barndom.
Efter drygt 20 års arbete i Medelpads kattklubb har nu Solveig Rosenholm fått erkänsla i form av ett
hederspris.
– Vi har varit två om det här för min man Kurt är nästan lika engagerad som jag, säger hon.
Solveig Rosenholms arbete för katters bästa har pågått i stort sett hela hennes liv.
Det var tillsammans med maken Kurt som Solveig Rosenholm 1986 bestämde sig för att mer aktivt börja
driva frågor kring katters situation i samhället.
– Då startade vi Medelpads kattklubb och hade då en klubb bakom oss i arbetet, säger Solveig, sekreterare i
klubben.
Hederspris
Genom ett otal antal insändare i dagspressen, föreläsningar och samarbete med veterinärkliniker och andra
organisationer genom åren, har de tillsammans drivit olika frågor, men även spridit kunskap, för att förbättra
katters situation.
För det arbetet, som hon har drivit helt ideellt tillsammans med sin make som sedan starten har varit
ordförande i klubben, har hon nu vunnit Agria djurförsäkrings hederspris katt 2011 i Västernorrland med

motiveringen: ”En kvinna som har jobbat under en lång tid med att förhindra och motarbeta djurplågeri. Hon
har genom insändare i dagspress verkat för att höja kattens status och jobbat för att kattens status och
rättigheter ska bli jämställt med övriga sällskapsdjur. Hon värnar om alla katter, oavsett ursprung. Hon har
även hjälpt till att omplacera katter och tagit hand om katter som har farit illa.---”
Starkt intryck
– Jag blev varm inombords, lycklig och glad över att någon hade sett och uppfattat vad jag hade gjort, säger
Solveig som mottog ett diplom och en vackert blåfärgad kristalltallrik under Sundsvalls kattklubbs
utställning vid Södra Berget i lördags.
– Kärleken till katter ärvde jag av min mamma. Jag var bara sju år när jag såg min mamma bära runt på en
svårt sjuk katt en hel natt för att den skulle slippa dö ensam. Det gjorde ett starkt intryck på mig, säger
Solveig som sedan många år är bosatt i Laggarberg.
– Händelsen satte sig i mitt minne och efteråt tänkte jag att ”stackars mamma som fick göra en sådan
uppoffring att gå vaken hela natten när hon dessutom hade fem barn”. Det blev starten på mitt engagemang,
säger Solveig.
Genom åren har hon kämpat hårt för att förändra människors syn på katter och då bland annat problemet med
så kallade ”sommarkatter” som glöms bort och lämnas, menar Solveig som nu ser att situationen har
förbättras något.
Allt fler kastrerar sina katter och i dag är människor mer mottagliga för kunskap och Solveig ser positivt på
framtiden.
Många samtal
– Det har blivit bättre och det är meningsfullt att informera nu för folk förstår och lyssnar mycket bättre,
säger Solveig som i sitt arbete har haft god användning av sitt lugn och tålmodiga sinnelag.
– Under åren i kattklubben har jag tagit emot enormt många samtal om bortsprungna och hemlösa katter,
men även många andra frågor. Arbetet för katter kommer jag att fortsätta med till dess jag ligger ”där nere”,
säger hon bestämt.

