
Stiftstiden de I Lørdag 2. april 7gg4 I 2. del t 3

21 Hai{5 hq\.
lnsus or{sDf,c 33

Se den lille
kattekilling .
Ir ren race
80 år er der gået, siden
itrydsk Rocekotteklub blev
stiftet, og klubben mener,
at hteressen for kattehold
er større end nogensinde.
Derfor markeres fødsels-
dagen med stor katteudstil-
llng I Marselisborgballen
søndag 3. og mandag 4.
april - begge dage klokken
10-20.

Udstillingen rummer et
væld af gammelkendte ra-
cekatte samt to nye: Bur-
millaen og Bengalkatten.

Udover kattekiggeri til-
bydes publikum især
børn - ansigtsmallng, tryl-
lekunster, børnetegnings-
udstillfurg og konkumencer.
Desuden deltager Dansk
Dyreværn med nogle af
slne familieløse katte og
med oplysninger om for-
eningens arbejde.

Rasende flotte katte på udstilling
Alverdens katte på international udstilling i Marselisborghallen

John og Grethe Pedersen med Ailos og Blue Bolloo ifavnen. De to
katte ei af racen Amerikansk Maine Coon (bjergkat), som koster
mellem 25N og 4500 kroner i anskaffelse.

FOTO; Ann Mørch

Blue Balloo og Ailos er
blandt det væld af katte,
som i de kommende
påskedage vil spinde,
mjave og hvæse til den
store guldmedalje i
Marselisborghallen.
Både Blue Balloo og Ailos
er af racen Amerikansk
Maine Coon (bjergkat), og
Ailos er blandt favoritterne
i sin klasse.

De to katte ejes af Grethe
og John Pedersen, som op-
drætter den store og popu-
lære katterace i deres-hjem
på Lillehammervej i Århus
Nord.

I øjeblikket vælter l5 kat-
te - heriblandt en enkelt kil-
ling-rundtihjemmet.

- Ja, det går livligt til ind
imellem, siger Grethe Peder-
sen, som bruger omkring
2000 kroner om måneden på
kattemad, grus, vacciner og
øremærkning af kattene.

- Ailos har fået pæne pla-
ceringer både som killing og
som ungdyr. Så nu hvor han
er blevet l0 måneder gam-
mel og stiller op i den åbne
klasse, håber vi naurligvis,
at han kan blive Dansk

Champion, siger Grethe Pe-
dersen, der fik sin iørste kat
for bare fire år siden.

- Amerikansk Maine
Coon er en stor katterace.
Han-kattene kan veje helt
op til l0 kilo, fortæller Gre-
the Pedersen, som bemær-
ker, at man nok ikke skal
regne med at finde racen i
ugeavisernes annoncer un-
der rubrikken »Katte for-
æres væk«.

t(at til4500 krcner
Som almindelig kælekat

koster en Maine Coon om-
kring 2500 kroner. Som ud-
stillings- eller avlsdyr op
imod 4500 kroner.

Udstillingen i Marselis-
borghallen markerer Jydsk
Racekatteklubs 60 års jubi-
læum. For børn arrangeres
blandt andet kattetegning
og tryllerier.

Desuden udstiller Dansk
Dvreværn katte fra interna-
tel i Århus. Dyreværnet hå-
ber at finde nye, dyrevenlige
hjem til deres katte.

Udstillingen i Marselis-
borghallen er åben i morgen
og mandag, begge dage fra
kl. l0 til 20. lou
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Alverdens katte ilhtteliv oa
Viby Bibliotek
Jydsk_Racekatteklub udstiller i perioden
1f...: 27, marts ))Att .- [æ6r,i;å'ir;;;
Bibliotek.

Katteelskere og andre interesserede erverxomne, til at besøge udstillingen. Tirs_
llgl orloag o.g torsdag efrernlddage, i
3_egqe 

uger,.r,.l .9gf være rigrige levånderacefiatte på biblioteket, og 
-katteejere

Il1 -tv*t RacekattekluU uir.i ;;;;;il;rrem. Foreningens medlemmer-besvarer
gerne spørgsmåJ fra publikum.
_-ror,børnene er der arrangeret en teg_

fi[8ili'i,i;i fr ;fåt-"'U lix.:,j;
J.ydsk _Racekatteklubs iuUiår.iråråiIing. i Marselisborghail6n S.--"g'a åir.if
1994.

E.d.P.
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Lc>Kel'FMbGil

en Arhus Syd

Katte på biblioteket
Frem tiJ søndag 27. marts Børnene kan aflevere en
indtager JydsE Racekat- tegningafenkatogdeltage
teklub viø:j øiøliotl<e. i konkurrencen om den

Her vises udstiuingen 
0"ff,t:-'J:ffiru'åfle 

vir
Alt om katte. blive udstillet på bibliote-

ket og nogle af dem måske

udstillingen er arrange- 9§:.19.?,1?l:1ing9ng-jubi-
ret i forbindetse -ea i|r- Iæumsu9,stllling i Marse-

eningens jubilæumsudstil- rrsDorgr-H.allen',

hng T ivraiseltsuorg-ualien , ^11f9:9: :ll{98 .os to"-

'-,;i#; åå;ffi?*. ;;: f,?t,'u""T,111?,*#f;å:T§
Katteelskere kan få alt biblilteket, idet katteejere

atvideompattitg"tilaiie i.Jydsk Racekatteklub vil
ågo*taceLait"tpltt. 

-*--' vise deres egne katte frem
-For børn er dei også en og.besvare spørgsmål om

tegnekonrkurrence. " katte'

Marselisborg-Hallen
ARHUS - J.ydsk Racehotte.
hltth hleu stifter i Arhus 4.
marts 1934, og nu - 60 dr se-
n.ere - hon ui honstatere. at in-
teressen for at holde hat er
større end nogen sinde, for-
tæller Anette Andersen fia
hlubben.

Jubilæet markerer vi med
en stor, international udstil-
ling i Marselisborg-Hallen
søndag 3. og mandag 4.
aprrl.

Ud over et væld af katte i
alle de kendte racer vil ud-
stillingen også byde på ikke
mindre end to nye racer i
Danmark - nemlig Burmil-
laen og Bengalkatten.

_ 
Da udstillingen falder i på-

sken, vil vi også lave speciel-
[e arrangementer for Lørn.

I forhallen vil børnene for
et mindre beløb kunne få an-
sigtet malet som en kat, og
på scenen i hallen vil trvlle-
kunstner Pegani optiæde
med et show, hvor børnene
selv kommer med på scenen.

Børnetegninger af katte
fra en konkurrence på Viby
bibliotek i ugerne op til på-
ske vil også kunne ses.

Både børn og voksne kan
stemme på udstillingens sø-
deste kat - og der er flotte
præmier til både publikum
og katte.

Jaf

j§

l.-

Vi har inr.iteret Dansk Dy-
I'eværns Arhus-afdeling til
at vise nogle al internatets
katte - der måske er så heldi,
ge at finde nye hjeml , og til
at informere om foi.eningens
arbejde.

De mest vindende katte.
fra Jydsk Racekatteklub i
1993 r'il blive r.ist frcm og
pr'æmielet pa udstillrngen.
og begge dagc vil vi slrrttc
med et flot og spændende
sceneshow,, hvor udstillin-
gens smukkeste katte kåres.
slutter Annette Andersen.



Splndlng tl I
det sldste
Katte og kattevenner vrimlede til
Marselisborg-Hallen i Påsken

,)
Af Jan Schouby

6.000- kroner_ for en
For mange
der ikke selv har kat,
kan det lyde dyrt. Men
for hovedparten af de
mennesker, der besøgte
Jydsk Racekatte Klubs
store påskeudstilling i
Marselisborg-Hallen 1.
og 2. påskedag, er det
prisen, man betaler for
en kat.

Omkring 800 udstillere fra
både Danmark og Tyskland
var mødt frem, og de havde
i alt mere end 1000 katte
med, der konkurrede i fire
forskellige kategorier.

- Katte, og specielt race-
katte, er blevet utroligt Po-
pulære i de senere år' Der
stambogføres hvert år mere
end 5000 racekatte, og tallet
stiger stadig, sagde Dorthe
Kaae, formand for Jydsk
Racekatte Klub, der fejrer
60 års jubilæum i år.

At interessen for racekat-
te virkelig er stor, blev un-
derstreget af antallet af be-
søgende på disse to sidste
dage i påsken. Der var bud-
getteret med 2000 besøgen-
de, men da udstillingen luk-
kede mandag aften, havde
mere end 4500 mennesker
lagt turen forbi Marselis-
borg-Hallen.

Men hvad får folk til at
vise deres kæledyr frem på

Og hvad får
tale 30 kroner I

folk til at be-
for at komme

ind og se på katte?
Mange af de udstillere,

En kat er et SelV§tændigt,
uafhængigt dyr, Den kræver
respekt på en anden måde, end en
hund gør.Hunden er din
underordnede, hvorimod katten er
din ligemand. Den kan ikke styres,
men har sin egen vilje.

som avisen talte med, tog På
udstilling for at komme ud
og møde andre racekatteeje-
re, og en del gjorde det også
fordi de var stolte af deres
katte, og gerne ville vise
dem frem.

En væsentlig årsag er na-
turligvis også, at udstillerne
håber, at netop deres kat
kan vinde en af konkurren-
cerne, og måske enda blive
kåret som den bedste på ud-
stillingen.

- For at jeg kan tjene
mange penge på at sælge
mine killinger, skal moderen
helst have vundet nogle
præmier og deltaget i et be-
stemt antal udstillinger. Og
så bruger jeg også udstillin-
gen til måske at finde en
smuk hankat, der kan par-
rer sig med min kat, sagde
Ingrid de Hoedt, der havde
taget turen fra Hamborg
med den ene af sine i alt seks
katte.

- Nogle af udstillerne ser
kattene som familiemed-
lemmer, og de bruger al de-
res fritid på kattene i stedet
for eksempelvis ægtefælle

og børn, siger en udstiller,
der ikke vil have sit navn
frem i avisen.

Fa udkik
Mange af de betalende

gæster var kommet til ud-
stillingen af ren nysgerrig-
hed og.interesse for katte.
Men mange var også kom-
met for at sammenligne de

katte med deres
egne Og enkelte
var der i om at finde en
kat, de købe.

- Jeg har
racekat, og

haft en
er netop nu

ny, som
at her i dag.
elsker alt, der

har med katte at sagde
sam-

Peter
Dorthe Carlsen,
men med sin
håbede at finde en
til omkring 4000

Kun killinger til
Det var meget få af

udstillede katte, der var
salg. Derimod kunne man
flere steder bestille de udstil-
lede kattes killinger.

- Ikke mange folk ville

Luksusforhold til kattene. Burerne
tæppe ot slænge sig På i bwet.

drømme om at sælge deres
kat, men til gengæld kaa
man bestille killinger til en
pris fra omkring 1000 kr,>
ner op til 10-15.000, sagie
Ingrid de Hoedt.

Med hvorfor dog betaie
mtrnge tusinde kroner for en
racekat, når man mange sle-
der praktisk talt kan aftrenre
en huskat gratis?

- Når du køber en race-
kat, så ved du, hvad du får.
Du ved hvilket temperametrt
katten har og hvordan du
skal behandle den. Med en
huskat spiller man mere i
lotteriet, sagde, næstfor-
mand i Jydsk Racekatte
Klub, Poul Christensen, der
selv har både race- og hus-
katte blandt sine i alt l0 kar-
te.

- Når jeg nu alligevel
have en kat, så kunne

jo
tkstra.

lige så godt give lidt
Desuden er de flotte-

på udkik
jeg håber
Desuden

re end huskatte, sagde ud-
stiler Marianne Krogh, der
havde betalt 4000 kroner for
sin pc.serkat Matteu.
Ål+;ir L'f+a
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6,ld til kottene. Burerne varfyldt med puder, tæpper og legesager til kattene. Enkelte katte havde sdgor et ægte

enge sig på i buret.
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r killinger til en
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rfor dog betale
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man mange ste-
talt kan afhente
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køber en race-
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og hvordan du
Ie den. Med en
er man mere i
tgde, næstfor-
rdsk Racekatte
Christensen, der
le race- og hus-
sine i alt l0 kat-

g nu alligevel
:n kat, så kunne
å godt give lidt
den er de flotte-
:atte, sagde ud-
nne Krogh, der
4000 kroner for
t Matteu.

rl{a
Dorthe Kaze er formand fo r

Jydsk Racekatte Klub, der

Maud Andercen og Hans Erik
Hjortshøj var taget pd
udstillingfor måske at købe
en kot. Cirka 3000 kroner var
de villige til at betole.
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Jydsk Racekatte
holdt udstillingen i
af klubben 60 års 1

Miss mis. Den røde perserkat
Balladier-Beailjolais blev
kåret som udstill ingens
vinder. Her sammen med sine'
stolte mennesker, Lejla og .

Kim Christensen.

for
og en række
dommerne de
stillede katte

De mange bure o
let i lange rækker,
med væggene var
forskellige former
boder.

og

Her kunne man købe
Iige fra et medlemsskab åf
Kattenes Værn til karrefo-
der og stenfigurer af karre.

For folk, der gerne vil
forkæle deres kat, var der
mulighed for at købe små
puder, tæpper, huler og så:
gar en kattesofa til omkring
500 kroner.

Ville man gerne have sit
kæledyr foreviget på maleri,
var der mulighed for at afle-
vere et velligende foto af
katten, og for 1200 kroner
at få malet et portræt.

Ægte tæpæ
tilægte perser

.{t der r,irkelig er salg i de
m2 n ge >»hyggetigg« .til{eøtfe:
ne, fremgik tydeligt af ud*
smykningen af de mangd
bure.

Stort set alle kattene hav-
de en eller anden form for
legetøj i buret, og mange
havde en filthule der kunne
bruges som seng, hvis udstil-
lingen trættede for meget.

Alle burene var beklædt
med bløde tæpper, en enkelt
udstiller havde sågar place-
ret ægte tæpper som under-
lag for sine fire perserkatte.

- Burene skal udsmykkes
flot, så der er noget at se på
for publikum. Derudover
betragter mange kattene
som et familimedlem, og de
skal naturligvis have det
godt, sagde Poul Chri-
stensen.

lhtte for 25.0(Xl
Det koster 200 kroner om

dagen per kat, man ønsker
at have med på udstillingen.

- Det er småpenge, når
man sammenligner med,
hvad jeg ellers bruger på
kattene. Jeg har fem katte i
alt. De har kostet omkring
5000 kroner per styk, og
dertil kommer alt det, jeg
bruger på foder og pleje af
kattene, sagde en udstiller,

hvor udstil-
var delt op

scene, vorfra der var

for

lingen
af en

FOTO: Peter Laursen

Pelsen skal naturligvb sidde hett perfekt, Foro: Mortm Marbæ

før mon skøl bedømmes of dommerne.

der havde medbragt to per-
serkatte til udstillingen.

Skulle man være så heldig
at være ejer af en kat, der
bliver kåret som vinder i en
af konkurrencerne, kan
man se frem til at blive ejer
af pokaler og flere kilo kat-
tefoder - men ingen penge.

- Her kæmper man mest
om æren, sagde Lotte
Borch, der var dommer i
konkurrencen.

- Der er flere ting, man
skal kigge på, når man skal
bedømme hvilke kat, der er
bedst. Jeg har nogle mål
for, hvordan den perfekte
kat ser ud, og så kigger jeg
efter, hvem der er tættest på
at leve op til målene, sagde
Lotte Borch.

Hellere kat end hund
For hundeelskere kan det

være svært at se det fornøje-
lige ved et kæledyr, som
man kun sjældent kan få til
at komme, når man kalder.

Men for de mange folk på
udstillingen var der ikke no-
gen tvivl om, at katten er det
perfekte husdyr.

- En kat er et selvstæn-
digt, uafhængigt dyr. Den
kræver respekt på en anden
måde, end en hund gør.
Hunden er din underord-
nede, hvorimod katten er
din ligemand. Den kan ikke
styres, men har sin egen vil-
je, og det finder mange er
en udfordring. Desuden
kræver den ikke kræver helt
så meget pleje og plads, som
en hund gør, sagde Lotte
Borch.

- En kat er et hyggedyr.
Man kan bedre tage den op
på skødet og kæle med den.
Det kan nok ikke lade sig
gøre med en Grand Danois,
påpegede Dorthe Kaae.

Netop det faktum, at kat-
ten kræver mindre pleje end
hunden, var et vigtigt argu-
ment, for de fleste katteeje-
re avisen talte med.

Lotte Borch bedømmer katte på
udstillinger rundt om i Europa mindst 25
gønge om året,

At langt de fleste så allige-
vel brugte flere timer om
dagen på at pusle og børste
katten, var det ikke det af-
gørende.

- Når du engang har haft
en kat, så vil du aldrig
drømme om at få andet,

sagde en udstiller
havde to katte m
stillingen, og 14 k
de der hjemme.
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Pefsen skol nøturiigtis sidde hett perfekt, rcro Mqi6

før man skal bedømmes af dommerne

Martoe

Men for de mange folk på
udstillingen var der ikke no-
gen tvivl om, at katten er det
perfekte husdyr.

- En kat er et selvstæn-
digt, uafhængigt dyr. Den
kræver respekt på en anden
måde, end en hund gør.
Hunden er din underord-
nede, hvorimod katten er
din ligemand. Den kan ikke
styres, men har sin egen vil-
je, og det finder mange er
en udfordring. Desuden
kræver den ikke kræver helt
så meget pleje og plads, som
en hund gør, sagde Lotte
Borch.

- En kat er et hyggedYr.
Man kan bedre tage den op
på skødet og kæle med den.
Det kan nok ikke lade sig
gøre med en Grand Danois,
påpegede Dorthe Kaae.

Netop det faktum, at kat-
ten kræver mindre pleje end
hunden, var et vigtigt argu-
ment, for de fleste katteeje-
re avisen talte med.

FOTO: Peter låursen

Lotte Borch bedømmer kotte På
udstillinger rundt om i Europa mindst 25
gange om året.

der havde medbragt to Per-
serkatte til udstillingen.

Skulle man være så heldig
at være ejer af en kat, der
bliver kåret som vinder i en
af konkurrencerne, kan
man se frem til at blive ejer
af pokaler og flere kilo kat-
tefoder - men ingen penge.

- Her kæmper man mest
om æren, sagde Lotte
Borch, der var dommer i
konkurrencen.

- Der er flere ting, man
skal kigge på, når man skal
bedømme hvilke kat, der er
bedst. Jeg har nogle mål
for, hvordan den perfekte
kat ser ud, og så kigger jeg
efter, hvem der er tættest På
at leve op til målene, sagde
Lotte Borch.

Hellele kat end hund
For hundeelskere kan det

vaere svært at se det fornøje-
lige ved et kæledyr, som
man kun sjældent kan få til
at komme, når man kalder.

sagde en udstiller, der selv
havde to katte med på ud-
stillingen, og 14 katte gåen-
de der hjemme.
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At langt de fleste så allige-
vel brugte flere timer om
dagen på at pusle og børste
katten, var det ikke det af-
gørende.

- Når du engang har haft
en kat, så vil du aldrig
drømme om at få andet,
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Der findes 700.000 fa-
miliekatte i Danmark.
På en top ti liste står
den almindelige hus-
kat øverst - og lige i
halen på den kommer
perseren. Listen inde-
holder spændende ra-
cer fra norsk skovkat
til hellig birmeser -

samt kæmpekatten
rnaine coon, der krav-
ler hastigt op ad hitli-
sten.

Kattenes
top-lO liste

1. huskat
2. perser
3. colourpoint
4. norsk skovkat
5. maine coon
6. siameser
7. british shorthair
8. abyssinier
9. hellig birma

10. orientaler

Kilde: 1992tal lra landets fire
racekatteklubber / Grafik: AJS

2. Perserkat
Jl,egnr.atisk og
den mest rolige
øf aLLe race. .

Foto: LARS KRABBE
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kongerne

Foto: CARSTEN INGEMANN

7. British shorthair - fleS-
mqtisk, godmodig og hAg-
gelig.

Foto: CARSTIIN INa.;EN'L{Nli

8. Abyssinier - Liulig , kærtig og selskabelig

Foto: CARSTEN ANDREASEN

9. HeLLig birmct - blid, uenlig, social og mellemliulig.

ffi;i#Mi^u*å--
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F,,Io: CARSTEN INGEMA NN

I'oto : C.,\RSTEN INGENIANN

4. Nolsk skoukof - ko:rlig friluftskat. glad J'or '.*ctlLd og
plods.

Iroto; CARSTEN INGEI/LANN

6. Siclm,eser - tnegetLiulig. Selskabelig og stø-
.ietdc.

1. Huskat - rar friluftskat. ofte LLkompliceret uanset farl

Kattens
til liv
Kattefamilie
AfHELLE BJØRN

;;iE':,j:9ill n topersoners sofa
iåEi;O:;l; Passer lige i stør-
;,, -"' reise til den race-
ii:i#!iiir;1i;ii; kat, som for tiden
klatrer hurtigst op ad katte-
nes top ti stige. Men den
store maine coon kat bliver
aldrig så almindelig som
huskatten.

Kæmpekatten med den
halvlange pels kræver god
plads og findes i den dyre
ende af prisskalaen. Knapt
4000 kr. er nok en alminde-
1ig pris for en hundehvalp,
men ikke for en kat, selv om
den normalt lever længere
end hunden.

Al1igevel står maine coon-
dyret på ønskesedlen hos
familien Andersen, der bor i
en rummelig 4. sals Iejlig-
hed i Arhus. Ønsket er
hans. Hun ønsker sig en flø-
defarvet he1lig birma med
blå øjne. Og ingen af dem
får ønskerne opfyldt forelø-

big. Ægteparret har nemlig i
forvejen fire katte.

Firebanden
Den første var resultatet

af, at en veninde med kat og
købmands-hukommelse
formidlede en beundret,
rød huskat til Annette An-
dersen, der- fik en halv time
til at beslutte sig. Dagen ef-
ter bestemte ægteParret
Andersen, at n-vanskaffel-
sen sku1le have selskab af
en gråstribet glansbilled-
mis. De to kastrerede han-
ner blev senere. godmodige
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3. ColotLrpoirtt - stil.fcerdig, rLysgerrig og rolig.



barnepiger for to unge be-
sindige british shorthair-
hunner, der dog ikke er be-
gejstrede fbr hinanden. Er
en af de unge damer for
fræk, 1ægger den ni kilo
tunge barnepige sig ovenPå
det arrige dyr, og så er det
slut med frækheden.

154 varianter
Kattene har en halv snes

3zndlingspladser, især i so1-

striber, sofaen og sengen.
På grund af kattedamernes
gensidige aversion er der
højst tre katte i en hygge-

bunke. Endnu.
Kattevenners farligste be-

skæftigelse er nemlig at se
på andre katte. Og det er
Annette Andersen nødt til
at gøre den 3. og 4. aprii. Da
har Jydsk Racekatte Klub
60 års jubilæumsudstilling i
Marselisborghallen i Arhus,
og eftersom Anette Ander-
sen er med ti1 at arrangere,
er hun også til stede sam-
men med 500 katte - over
halvdelen udstilles begge
dage.

Præcis 32 racer og et utal
afvarianter tilbringer to på-
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70. Orientaler - meget LiD-

Iig. Selskobelig og noget
stØiende.

skedage i Marselisborghal-
len. Annette Andersens
egen katterace british
shorthair findes i 154 varia-
tioner. men så er alle fatwer.
pletter, striber og hverl en-
kelt knurhår talt med, og
det er kun for kendere.

Almindelige mennesker
kigger på race, farwe og
temperament. Yderlighe-
derne er perserkatten, der
putter sig i sofakrogen og
stadig ligger der fire timer
senere. Mens siameserkat-
ten og andre langbenede
orientalske katte fræser
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5. Maine coon - nem, blid,.
ucerdig med plctd,s- og ude'
behou.

rundt og er aIle vegne På
samme tid.

Katteliv
Annette Andersen sYnes

ikke. at a1le iandets 700.000
familiekatte har fået det
katteliv, de fortjener. I{un
advarer mod imPulskøb af
bedårende. sPrælske Pe1-
skugler. Bade katte og ejere
er bedre tjent med at tænke
over følgende:

n Jo slankere kat. des
mere fut er der i den.

tr Kig gerne På udstillin-
ger, men besøg altid katten
hjemme - mindst en time.
Besøg flere oPdrættere. Se
voksne racekatte, ikke blot
killinger.

n Lejere skal sikre sig
skriftlig tilladelse ti1 at hol-
de kat.

n Kattefoder koster me1-
lem 2 og 5 kr. om dagen.
Hertil kommer udgifter ti1
kattegrus, udstyr, dYrlæge
og eventuelt løbegård og fe-
riepasning.

u En racekattekiliing ko-
ster oftest 2000 til 3500 kr.
Dyreværnskiilingen kan
koste 350 kr. i vaccineret,
øremærket og neutraliseret
stand. Ugeavis-killingen
kan koste fra 20 til 50 kr.
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