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Fullt klös med Erik Fichtelius!

En fängslande bok av författaren och journalisten Erik Fichtelius om
katten som mänsklighetens välgörare genom tiderna.

- Våra husdjur har mycket att lära oss människor om oss själva, vår
egen samtid, vår politik och vår mänskliga historia, hävdar

Fichtelius.

Boken handlar bland annat om katten som kartlade Australien och
katten som utrotade en hel fågelart. Här finns storfräsaren på

Youtube och den japanska katten som räddade en hel järnvägslinje,
kattborgmästare, bibliotekskatter, sjukhuskatter, modekatter och

skolkatter.

Här finns också katten som gjorde ett visst varumärke för kattmat till
en miljardindustri, liksom den svenska bondkatt som räddade

Sverige från galna ko-sjukan och den okända franska rymdkatten.

- Det är många fascinerande katter som påverkat historien, säger Erik
Fichtelius.



Kort sagt: I boken finns ett rikligt bildmaterial på ett 20-tal katter
som förändrat världen. Ibland ändrar slumpen världens gång på ett
sätt som inte hade kunnat förutsägas. Historien är full av spännande

tillfälligheter.

Erik Fichtelius har jobbat som journalist hela sitt vuxna liv. Han har
tidigare arbetat på både Sveriges Radio, UR och Sveriges Television.
Han har fått Stora Journalistpriset två gånger, 1984 och 2007. Han
har även varit gästprofessor i journalistik vid Stockholms Universitet
och är hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Mittuniversitetet.

Varför har Erik Fichtelius valt att skriva boken?

- Det finns många sätt att förstå sin samtid. Men utan historia går det
inte. Och våra husdjur är en historiskt viktig del för att förstå nuet.
Då ställde jag mig frågan om det inte finns historiska katter. Detta
inte minst för att det är jag som är ägare till katten Bits som räddade

Sverige från galna ko-sjukan.
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