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Stamnavn af PEPINO. Opdræt af

B R[J N IVIAS K E D E SIAlVI ES E RE

med god karakter.

Brunmasket Siam-han tiI avlstjeneste.

Rangoon Pepe. 2 gar-rgc Ex I i ungclyrklassen.

Brovst . Telefon 239 Pepino af Pepino

Elly Lund

KATTE,, HUNDE,
og FUGLE

Dyrlægegaarden,
Raasted pr. Bjerregrav,
(Hovedvej 10 mellem Randers og Hobro)
Telefon : 064 2 26 77. Raasted 99.

modtages i pension.

Stamnavn
»ØRESUNDSHØJ«

Perseropdræt r CHINCHILLA,
KAME, RøDE

lnt. Championafstamning,
guldmedaljer

Killinger exporterer til Norge,
Sverige og Schweiz.

CHINCHILLA
Int. CHAMPION PETER AF

øRESUNDSHøJ
til avlstjeneste.

EVA HILFLING.OLESEN,
Landsebakken 23 Holte (01) 420225.

Hvæsseårædtet
udkommer tre gange om aaret. l!«ke medlemmer kan
abonnere paa bladet.
Abonnement pr. aar kr. 9,00.
Bladet vil ogsaa blive solgt paa vore udstillinger
til publikum.
Det vil blive !æst af mange kattevenner.

Annoncepriser:
1/6 side l<r. 10,00, 1/3 side kr. 20,00,
1/2 side kr. 35,00, 1/1 side kr. 50,00,
pr. gang.

Averter i Hvæssebrædtet!



Nu har vi altså
taget springet, og
er begyndt udgivol-
sen af eget bl- ad.
Det er just kke
sket med lukke- e øJne.Vi har overvej- et for og

fterhånimod, Der er

UdstlLllng en 1 Had.s.t.en.

@/ &
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den så mange medlemmer, der
har udtrykt ønsket om at få
et blad for JYRAKs medlen'rmer,
at det har givet os det for-
nødne urod. Et trykt bl-ad blev
a1t for dyrt, det ville koste
adskillige kroner pr. eksem-
p1ar. Hvls vi udgav 3 tr.ykte
blade åriigt, viIle det over-
stige kontigentet 

"i,rr vil gøre os de sbørste an-
strengelser, for det siral hli-
r.re et godt og alsidigt blad
led aktuelt stof fra ind og
uCland. Det store arbejde som
;'edaktør har vores sekretær,
.{enny Knud.sen, lovet a"L vere-
tege, så er det lagt i de
bedste hænder. Jeg vil slutte
:,ed. at rette en bøn ti1 ried,-
.:-enmerne: Det vi1le gIæde os
overordentligt, hvis der Yar
irclt bedre tilslutning ti1
vore saurmenkomster" Det er
Cet efterhå.nden så srrråt med,
så det næsten er et rrbesty
reisesmØde'r. Vi ved, de fl-es-
te har alt for langt,rnen det
Iuner såd"an at se lidt flere.

s Pedersen

Fastelavnssøndag blev der i-
gen ho1d.t katteudstilling i
Jylland efter et ophold på fi-
re år. Det var selvfø1ge1ig
med. forventning, vi havde
set hen tit denne udstilling,
der ikke var en udstilling med
bedømmelse, men en hobbyud.
stil1ing, som dels havde til
formåI at skaffe penge I vor
slunkne kasse r og dels at få
jyderne ti1 at interessere sig
mere for racekatte.
Desværre blev den etlers så
velarrangerede ud.stilling 1n-
gen publikumssucces, da vlnte-
rens eneste snestorm indfandt
sig netop denne dag, og himmel
og jord stod i et hele dagen.
Salen var festligt pyntet med
brogede fastelavnsris og sjove
katteplakater, og der var ud-
stillet omkring 15 katte af
mange forskellige racer.
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Nye opdræt,

"l

!unx-masket Siameser.
af H. Knudsen.

I de senere br er man blevet klar o
ver med tå"lmodighed og omhu kan int
dræt,tet,, e1ler for a.t sige det på e
e:: i virlceligheden en ensfe.rvet kat
komme;r ti1 udtryk pf. grund af tilstedeværelse af genet for
dette mønster i- dobbelt portion (altså både fra I'åder og Mo*
der), enten naturligt el1er på" grund af eksperi-,,ientalkryOs-
ning, som f . eks. hos den rødanskede eller den skildpad,de-
caskede Siameser"
rmidlertid kan jes ikke henvlse til nogle videnskabelige
er'speri-menter, nhr taren er om frembringelsen af de føiste
iynx-maskede. soil tilfældet så ofte er, dukkede d,e op ganske
uventet. Den lynx-maskede e1ler Tabby-masked,e Siameser err:ndnu ikke bl-evet anerkendt af FIFEr-men d.et varer sikkertlkke 1ænge, førend man også på kontlnentet får ø7e for dennecharmerende kat, en siamåser-med sllvertabby mas[e"r størrel-se og type er dlsse hatte typiske Slamesere med.gr;ac1øse stranke kroppe, lange piskehåIer og slanke lange ben.
Øjnene, er store og nediurn blå 1 farven, om[ranset af en sort1lnie. Masken soryle1 -afgrænset af et skarpt ,yri er-rint-;;Å-ne,t, og, svarer tir rabbtaftegnene hos and.ie Tab.6y katte . Ø-
I"t? er lyse, gråblå og har et tydeligt 'r,fingeraitrykil ved,spldsen. Nogle af dem har totter på Ørene sop den rigtrge
lo"_ (engelsk-lynx). Benene er fint mønstred,e, og bagEidSn af
bagbenene har i'sorte sokker, til hælen. En fiot strfbet halei. sort !B sølvhvidt gi-ver fin kontrast tir den 1snv,ie,sølv-skinnende krop.
-Lynxmasket er d"ominant for brunmasket" Ilvis man irr;.eser enrenavlet lynxmasket med en brunmasket, vi1 der k;:. ,:oruireI,ynx killinger i kuldet" Disse killinger vil- doJ :._,.e være::cnavlede, men vil alle bære genet foi brunmasi<J,.

**_*-<

ver, at alle kendte far-
rod.uceres i Siameserop-'
n anden måde, Si€,meseren
, hvor rrSianmØnsteretrt

t
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Krydser roan en lynxmasket kat,
der bærer gen for brunmasket
med en brunmasket, vi-1 resul-
tatetblive ca halvt lynx- og
halvt brunnaskede.
Ved krydsning me11em to Lynx-katte, der begge bærer gen for

brunt, viI resultatet blive ca
3 lynx-.for I brunmasket"
De brunmaskede killinger eralle renavlede og bærer ikke

genet :for L.ynx"

Der er sikkert lngen tvivl oilrat vj- on få br også vi1 se blå
Lynxuasket, rød, trynxirrasket og
chokolade Lynruasket " Jeg ved ,at der i øjeblikket er eksperi- All-e er meget velkomne til a-
raenter i galg i England for at sende ARTTKLER OG GODE FOTOSf reurbringe disse katte. På en
ferietur i England sid"ste år, ind til HVÆssEBRrEDlET"Artik-
havd,e_ jeg den s1æde at se !yrr- r"r, ,,r{it ti;-;;;;;f"rr",,vi1naskede katte, heriblandt også rr*
en chokolade Lynxr 08 jeg kan bl-ive en løbende artlkel,hvo:
kun sige, &t de var helt uj-mod- ,-, beder opdrættere og domme.ståe1ige.

re og and"rc kend,te kattefolk
skrlve o0r hvordan det hele

I[edlemsmøde med præniieud,deling begyndte, og om deres katte
afholdes ' gennem årene.

rredas u"l 
fufif;fl!:t 

Lg65 kl'8 ur-.,r, osså være glade ro:
på, Højskolehotellet,Midd.elgade 6. Deres artikel hertil.

" Vær med til at skrive b1a.ln fra ud- det" Det er også Deres
Fæl1es kaffebord og hyggeligt
samvær.
Mød nu flittigt opr så vi kan
få et god.t mØde.
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Program: Præmieuddeli-ng
Helmuth Jensen vlser fi
stilllnger "

Blad 
"



ronesse l,ily vo Bach,
Charlottenlund. Festli gt

deså det ud med de fint pynte
bure og d,e mange forårsi:loms-
ter, og d enne ud stilling for-
1øb helt over for1rentnj-ng,
Irolk strømmede til for at se
Irå de ma.nge katte " Næsten all-e
:racer og farver var repræsen-
teret og den store velud styre-
r1e tombola fik næsten udsolgt.
Denne udstil11ng gav så fint
et overskud, at vi kunne tilba-
gebetale Yor tidligere formand
A. ltideking de penge, som han
så beredvl1ligt lagde ud da
underskudet ved udstlllingen
i Aarhus i 1961 skul-le dæ[kes.
De b,edste katte på Koldingud-
stillingen blev:
Bedste langhår og bedst in
show: B1å Perser Fel1s Persia,
e jer fru E. Rlngsted.rØLstykke.
Bed.ste korthår: Brunniasket Si:
am Rangoon trad.y Hamilton, e jer
fru K" Bech, Dronninglund"
Bedste ungdyr langhå"r: Creme
Perser Gyldenlund Solskinrejer
fru H. Knudsen, Norup"Bedste
ungdyr korthår: B1å.masket Si-
arx, Micha af Coridon, ejer fru
E. Iskov, Hailsten.
CAC fik f ølgend,e I

Udstil-lingen
i

Kolding

15 og 16 niaj af-
tes der en national
lling på Slotsho-
i Ko1ding. Don'imer

e raccr var fru ba-

med gule ØJne: lackme du Mont
d'Arbois, ejer fru B, Gannik,
København. 81å: Felis Persla,
ejer fru E. Ringsted,Ølstykt
ke. Bruntabby: Aladdin af Øs-
tergyllen, ejer hr. Poul nue,
Aarhus. Bøiitabbyl Rungshotrms
Nico, e j er fru B. Runge', Sla-
ge1se. Skildpadd.e l Audia 'af
Easpegård, eJ er l. & 0 . S'tad.-
ager, København.
Korthår: Brunmasket Siam:Ran-
goon ehang, e jer fru l" l.
Munch, København. Rangoon
lady Ham1lton, ejer fru n 

"Beeh, Dronninglund. B1åmas-
ket Siam: Sal-ween Blue luigi,
ejer fru S. Jensen, Aarhus.
Salween Blue Shuah, ejer fru
E. Iskov, Hadsten, Chokola-
d.enasket Slan: Choko - Desi-
re af Furesø, ejer fru I. R.
Jørgensen, Gør1øse. lilla
masket Siam: Tatiarlos I,ilae
Nixen, ejer fru
Madsen, København"

Den
ol-d

ud.sti
te 11e t

for all

goon l,ilac Kau6r ej-
Liv Madsen, Københa-
Abessinier: Hermo-
Mariendaal, ejer
Knudsen, Norup.
Korthår: Tofte-
I,aban, ejer fru
dt, K ø
Burma:
ejer,
d.e r-
sten

liv
. Ran-
er fru
vno

so vo
fru H.

pæisk
gård.ens
G" Schmi-

benhawr 
"Jawa Boa,

ru G.Pe-
e0r Had-

L r, hvld
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Hror bar du tæret ? Lad nig lugte til d.in aande,

Her har da da, saa ban du maashe bolde dig oæk fradenmælkebar en anden gang!



Rangoon Lilac Ktmi med hillin-:.er. Ejer: Frø Lit: ,lladsen, Købenl:t-.n.



*fr*, ru /å*M
Und.er denne titel vil vi I

frerntid.ige blade bringe breve
og indlæg fra læserne. Hold
jer nu ikke tilbage, nien kom

frena med alt, hvad der ligger
for.
Vi nodtager også gerne spørgs-
raå1, som vi skal prØYe at be-
svare på bedste måde.

Kære Iæsere
ORDET ER JERES.

\
\

Mit l-iv med kattene at f h f at i, og vi vaT el-Ie-
af Henny Knud"sen. virde hvis L{ormor fangede hen-

de til os og vi fik lov til at
lige fra jeg 1å i vuggen t strvse hendes blød'e ryg'Hun
iee ersket katte, og de kit;", L1:*1"^1eget 3rtig t<al' Hun
jeg har kend.t og elsket i t kunne sldcie på køkkenbordet
åainoom*årr- os ungdonunen er uq ,T:1 :'-d:" af rødspætterne u-
tal1ige. på å:-re de aaiatørbir--*:1 il røre dem,-og det var
lederl oe" finaus af nig "åå* Y::*|:-meget stolt af - Jeg
barn, sidder jeg med a"r, .r,lila- *:I-ou'" vær'et 3 4 år den-
gåelige Mis i favnenr og altid FX"?-:._rrano[i jåg katte,,rsom "i;;;;; l.?^I:n_": egen kat cierhjenmle,
ingen h;åm"havde,r og tog o";"'" I-T::{^"n' en dejlig stribet
hjdnrog straks igen fik o"åiu ,hl'lt-^", o8 snart fik hun Del-
tir åi"oringe tilbage, hvoi-- 1?l-"1 ?t'Ffarvgt grå hankil-
ieg havde rindet dem. iå3årln:*"tlå*nå?å";rllffi*å?:*
Den allerførste kpt, jeg hus- holdt jeg hende i poten" Jegker, var Mormors bruntabby troede-f;ldt og fabt at detAngorakat "Tottr. Hun var en hjalp hende ov6r det værste.rl.ot kat, men hun brød sig nu Jeg viste jo, at når Mor hold b

*ht q^mgg-e-} ory"aI bliye gremset ml-§ i håndån, "å hjalp detal os oØTnr så hun var svær væfOig godt,Og lusåy ?ifr man_

(\

I



,:t killinger, og snart havde fik l_ov til at bestemme narrn
,rf også Pus og Blis, uen så ti1 den, og hun kald.te den
'r,,gde Mor s'top, for hver gang Viol. ,'lor skulle druknes icil11nger",.i græd vi iårn frygtetigl ^'- Så bLev ;"9 qlfl, og_d.et før-
i,iece hende i flere dage, ;E :i: 11 ans[affede ti1 hjemmet
:, 1,:om aLle Mlsserne ud tif ' YUT en_Siarikilling" Den kos-
';rbror på l-andet. Så titr vi- i i:1:^35 -kroner, og det var
i;eclet eå rruntabby perserlrit- T:ig:^99n99,- for dengang fil'

.rr13, som Far købte for t5'-i"- i?g_l3r9 25 kroner t hushold-
,-rer. Det sku1le være en rirre r-tingspenge om ugen.. IiPsy--

:-,.nr nen aå den blev l-idt ;;;;-!1_u_.'..ff{8te}i8 forkælet" Hun
,'.) iriste det slg, at rron vår"- :?"-:,":*g:i-*:: ::*h:?"-i?1
q.n han, Jeg hus[er endnu, ds ?S "?1 P'oordeE nar Y]- spr-s-
r'e jsebådet*kom ned har"rr. Hai.- l:l-_9g,_Yi lærte hende Ijrange
.n,å oppe på .koldr*r. af nam^ siove kunster' Da hun kom i
,,s han var så lil-Ie og søo-" 1øbetid', blev hun l-ukket 1n-
)§så. iru" ii[ navnet pussy, og *:^:^sovevære]-set, nren hun
,iån var vor i<åt i rn"g" åi-,;E l?:p:*"^bare et vlndue "f og
,n dejlig rar og venlig kai-' gik på sjov, og d-el res*lte-uo rede i 4 sorte killlngerrsom
:,*ter Pussys død fik vi Busser blev født en søndag morgen,
-n creme Perser, som vl købte da vi nød vor morgensøvn,Der
t tlao t Aarhus, tr[en han var var så fugtig i fodenden af
,,1 19 dage en elerr- som ikke. sengen, og da vl løftede dy--t'ød sig om selskab. Hvis vl nen 1å Tipsy der nok så stott
-(,3: ham op, når det ikke pas- med sine ii-i.e bøxn Krrn een
i-,C.e ham, bed h?r, og ligeIe- af den beholdt vi, og den fiktr.:s hvls vi rørte ved han,når d,et fj_ne navn Kniikel1len vår så

li:,,n 1å og sov. SlaA for at fange fluer, og
,'::\tk en sort perserkat husker r.tår den så en flue sagde den
,.jg, måske mest på grund af de sjoveste knirkelyde.
lens navn. Min største søster En dag, da jeg netop havd.e

l.ogt rød.grød, sotrr stoil på
køkkenbord et i en skål- r 

- fik
Knirke øie på en flue i vin-
duet. Hun sad. oppe på køIe-
skabet på end.en af bordet.Hun
knirkede et par gange og for
ud i luften efter fluen, lren
8k, hun havd.e jo ikke tænkt
på, at der er noget, der hed.-
der tyngd.ekraft. Hun landede
lige midt i xødgrød,en med. et
stort plaskr og for op og
rundt i heLe køkkenet indhyl-

r-Y-* //'* \
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det i rød.grød.. Kni-rke og ix;ølr.- Vi begravede hend'e und'er sol-
kenet fik bad i flere timer, bærbuskene.
og v1 fik ikke rødgrød. den -dag.li1le Muggi fik vi kun lov til
Så flyttede vl til en anden at beholde i 3/4 b-r, så blev
del aT 1and.et, og Tipsy blev 9eså hun kørt over, og Kit !g-
medbragt i sno" 5g bunået til 9-e I barselleng. Fr{slen vil-Ie
kakkelSvnen, aa ddt var det ikke komme i gang, 4u den
eneste naglåfaste, vi kunne første killing var død'. Dyrlæ-
finde, Vi var jo irygtelig ban-8en_prøved.e på alle måder at
ge for at hun åiouffå løbe væk lrjæ1pe hende, men forgæves.
ilnOer alt flyttepostyret, Den eneste redning var kejser-
rl1 iur- *9I hr s.ay min nrand tti*4,?,?*:'"Itlå?råfl:å"1"å$i-
gig 9n 1i11e- hankilling, sor* 1ægen i Aarhus -ra, på feriå,han havde købt t København.Jeg 

"å"åut-"neste 
stedr'rl kunne

yar selvfølgelig- hen{ykt, .Tu, få kejsersnittet foretagetrvardet var Tipsy ikke" Hun 
"u+ _ i røååniravn, og den sid6te.

sorrr en budd.ha oven på chartol- flt;;" i,u" SåeE, og "å oått"let hele dagen og rørte sig vi taEe det svære si<riAt atikke af pletten, Jacob og Tip- fåae EånOe aft-ive, Dyrlægensy kon aldrig til at synes otrl saede. åt frun ikke k;nne-red-
hinandeflr . oB da hari tillige def" åvis hun skulle vente ti1var utdspiser, og !ed. "!o-1:_-. """i" 

-*årg".r.
huller i alt strikketrvi havd€r -

var han ikke 1et at have. Da Lille Prik har nu været hos
han havde ædt hele mit babyud- os i B år, og da Sambo blev
styr og også mit strikketøjroS,skudt af en nabo, som ikke er
var begyndt på uldtæpperne og katteven? flk vi Farukr som er
bordtæppet, så bLev vi nødt en stor Sheik.
til at J-ade ham aflive" på. en udstilling i G.teborg
tfu fik vi Tipsy palr'et ned, den så jeg for første gang Abes-
dengang så berbnte Morris Sab- sinlerkatte, og dem faldt ieg
Ie, og-af dette kul-d, beholdt ful-dstændig for, hvll-ket har
vj- en hankilling, Sam.bo af Ya- resulteret i at vl nu også har
}a. Kort efter triev Tipsy k.ørt Hermoso og leseada" 0g så har
over. En fiskebil havd,e tabt mi-n store dreng fået 1i1le
noget fisk på landeve jen, og Solskin, solr er en creme Per-
det kunne Tipsy selvfø1ge1ig serhun, oB som han har købt
ikke stå for. Hun satte sig r9r sr-ne egne penge"
ti] at æde, og det blev hendes Når man bliver rrbidtrt af en
skæbne. Tipsy-var sådan en kat nedens man endnu ligger i
dejlig fat. ieg fandt hende i vuggen,så må man se i øjnene,
grøttån og bar hende hjem.Alle at man komt,er ti] at ]eve i
kvarteres børn gik efter mig 1 menageri resten af livet. Men
en lang haler og nrlne tårer det er jo he11er ikke så ga1t.
dryppede ned i kattens pe1s.



JYRAK' s
j-nternationale ud stilling

i. Aalborg.
Ilvor var det dejligt at se
den store interesse ikke
nindst svenskerne viste den-
"ne udstiflin'g" Iidligt Lørd,ag
morgen strørnmed"e udstill-erne
til fra al-le kanter, og der
var travlhed og udstillings-
sten.,nlng lige fra morgen
stunden" Kl" I blev udstil-
lingen åbnet af dyrlæge
Klitsgaard, Aalborg dyrehos-
pita1, Aer udtrykte håbet om
rnt denne udstilling ville
stimulere interessen fcr ra-
cekatte i Nord jylland "Donimerver fru U1Ie Magnusson, Sve-
rige. På denne ud stilling
kon der mange nye medlemmer
til, og vi ønsker den alle
hjertelig velkomnen i klub-
ben.
Vinderne blev:
Eest in show og bedste lang-
1rår:Bruntabby han Aladdin af
Østergyllen.Ejer: hr. ?oul
Due , Aa"rhus , Bed ste korthå r:
Abessinier, han Herxloso Yo
l,[e,riend,aa1, ej er:fru H.Knud-
sen, I\Torup. Bedste ungdyr:
la.nghår:81å hun, Bicos I[i]1e,
r:jer: hr. Poul DuerAarhus"
Bedste ungdyr, korthårrAbes-
si-nier hun, Snorrehus Sa"bina,
ejer: Jack BjUness, Norge"
CACIB fik: langhår: Hvid m.
grile ØJne: Ch. lisselå"kers
Bairbina, e j er: f ru $ra111n rSverige" Bruntabby: Aladdin
af 0stergyI1en, ejer: Poul
i)ue , Aarhus. Skildpad d.e og
hvidt: Pathfind"ers Stardust,
e j er: tr'ru Vera lang, Sverige .

Sraoke : Ch, Pr . fJl sselåke rs
Pedrorejer: fru tJt/all1n, Sve-
ri c;.a

tcoittrår: Abessinlerc Ch. No-
v1c1o v. Mariendaal, ejerlfru
Karen Schnidt, Sve'rige ,
Bmnrnasket Siam: Ch" Rangoon
Dj-no, ejer: fru L,iv Madsen,
Kbhvn. Blårnasket Slan: Ch.
Salveen Blue L,ilongo, ejer:
fru S. Helge-Jensen, Aarhus.
lillamasket: Ch. Rangoon I,ilac
Karul. Burtrresere: Ch, Boa of
Blue Skyes. Ejer: hr Brian
Carlsen, Kbhvn. Ch" Bonni of
Blue Skyes, ejer: hr. Brian
C arl sen.
CAC fik: I-.,anghår: Sort: nbonY
Peter af Verville, ejer: l, &
0. Stadager, Købentravn.
Creme: Prlns Schan av Ashan,
ejer: hr. H. Bj0rklund, Sveri-
ge . Bruntabby: I rad.ans Buster,
e jer:hr. Allan ClausenrKastrup.
Rødtabby: Rungsholms Nico, ej-
ert fru B" Runge, S1agelse.
Mirnl of Iranrejer:1. & 0"Stad-
ager, Kbhvn. Skil-dpadd e og
hvid: Colunbine af Verville,
ejer: fru Yera lang, Sverlge"
Korthår: Hussian Blue :PorthåI-
l-ae Russian Krasevaja, ejer:
fru V. Kehler, Sverige "Abessinier: Heruoso vo }tarien-
daal, ejer: fru Ii. Knudsenrllo-
rup. Siame sere : brunmaskede ;
Peng-Song lTong, ejera fru K.
Schmidtsd.orff , Esbjerg" 81å-
maslced-e : Prince ss of Cheene Mia.
Ejer:fru Agnethe Friis, Kbhvn,
Lillamasked.e : Tatianos lilac
Nixen, e j er: f ru llv ll{ad sen, Kb-
hvn, Perrino of Cheeng iViairej-
er fru Agnethe Frlis, Kblivn.
Burmesere:SalIy v" Berg, ejer:
fru .Grete Jensen, Kolding"



CAP fik: Burmesere: Løvdafens man kunne søge dispensation,
tr'orernost l\{artlnerejer: hr. Hel- når det kun drejede sig om en
nuth Jensen, Kolding. enkelt dag.

gfl,-Ii,^:l.ij **. Ii]^:1*:r^d:I tl:?'u3? +3åfåå3'1'åt"ååå"åu,,reK'Ee os en llJæJ-penoe llano,pa le rette hen.rei.deise til- de a]udstilllngen, ikke nitrdst til :: -,: 
_ _per, der sred for tre" dre nordi-ske l-and'e om en ens-

artet ord,ning.
Det and,et forslag drejede sig
om optagelse af ny klubber i
land sforeningeh, og således
også i FIFE, idet der står i
FIFETS love , dt land.sforenifl-
gen skal anbefale optagelse a.l
en ny klub
JYRAK ønskede § 3 i landsfor-
eni-ngens statutter lavet o0r
så1edes at den utvetyd.ig sag-
de, at enhver kIub, der lover
at cverholde FIFEts og lands-
foreningens regler og love
automatlsk skulle kunne opta-
ges i land.sforenin§en. Disse
regler er jo så udfør1ige og
strenge, at enhver ny .klub
vil1e Yære bundet på hænder
og fødder, og hvis en klub ik-
ke overholder lovene, vi1 d.en
jo altid kunne ekskluderes.
Det er ikke et rigtigt system,
at nogle få medlemmer skal
kunne hesteiirnie, hvilke klubbe:
der skal ind. og hvilke ikke.
Der vil jo altid sp11le per*
sonllge forhold ind, og en
klubs fremtid skal ikke være
afhængig af, hven der er gode
venner med hvem el1er omvend i.
HeIe diskussionen har jo slt
ud"spring ie at rler i Københayl
er blevet stiftet en ny race-
katteklub, Københavns Katte-
klub, Der er omkring 9o med-
lemmer, og d.enne klub søgte
straks efter stiftelsen opta -gelse i landsforeningen.

Plenarf orsalrilingen
i.rAalborg

den B. aug. L965
;YRAK havde indsencit to for
sl-ag til plenarforsanlingen.

f -=or det første havd.e vi fore-
sIået, at regelen or1 at der
skal gå 21 dage melleil delta-
=else i udstillinger bl-ev Ia--..et om til 18 dage, idet det
rent I'snitteraæssigtrr iklte skul-
;e have nogen betydning, og der
:.unne til tider være udstillin-
=err son r,ran på" grund af d.eres
::ntrale beliggenhed eller
arundet en speciel d"oraraer, gerne
;ill-e d"eltage i, men hvor den-
::e re ge1 kora hindrend e i .r-e j en ,
scrrnetider blot med en enkelt
1at. Hvis regelen ikke kunne
r ave s om til -1 8 d age , skulle

l-
|--
\,*



Ansøgningen blev indsendt fø-
rst i juni r oS først på ple-
narforsamlingen den 8. august
irlev sagen endelig afgjort,
-idet klubbens ansØgning blev
afslået med L4 stemmer mod 7 "

røfgende punkter blev vedta-
ijet på" plenarforsamlingen:
"i .Alle nye ktubbers oPtagelse

i land"sforeningen sker På
en ordlnær plenarforsamling.

2.Land.sforeningens økonoml
baseres på et fast årIigt
beløb på 250 kr. fra hver

l;lub og herudover kr" 3.oo
pr. stamtavle og kr. '1 ooo pr.

præmiephføx:'ng.
J.Der må kun ud"sted"es stam -

tavler på. to kuld ki1lin-
ger pr. hunkat om året,

( I'orslag f ra DARAK ) (,f Ynaf
stemte imod d.ette forslag, i-
let vi syntes, at så.danne
regler er unødvendige og til
i;cne for vore med,lemmer" De
nedlemmer, der sel-v både har
irankat og hunkat ved, hvor
let der sker rret lille uheldrr
1'å et forkert tid"spunkt. For-
slaget blev imidlertid vedta-
3et, så i fremtiden må man
agte på denne rege1.
4.I'{edlemmer af en klub kan

ikke santldig optages i el-
ler være med.lemmer af en
anden klub"

5.Man skal være mindst 21 br

Hvis nogen ønsker at se.refe-
ratet fia plenarforsam1ing€trr
kan dette lånes ved henven
delse hos sekretæren"

#rllu

Fm Jane Reyno
manil flyttede
fra England fo
Tanken var at
trukket og fre
nytte tlden me
stranden.

lds og hendes
til iViallorca
r B hr siden.
leve tilbage-
dellgt og be
d at dase på

.{:Ir:i blive bestvrelses Hert sådan gik det d.og ikke,urEulsruo for båd.e hr. og fru Reynolds
iir. A. tlrdeking ønskede ikke :: :1:t:-l{':I"ii?I: os siden
at modtage geniatg som "iyRAi'" *:*::: :1"" år siden bfev med-
reirræsenfanf i landsforenin*- 

" 1:ry:" uf Proteetora d'e Ani-
ge-ns bestyrelse. Hr. ltetmuTrr f:1":^y-Plantas oe MalloTca,
iensen blåv .å-irul-å; ;-;T;,i"'1. har de haft et iob, som tager

'tf
yV

&?f,b +



hver dag i ugen

Fru Reynol-ds første opgave var at omorganisere opsamlingen af
hjemløse dyr i Pa1ma og omegn. Hidtil var d.e blevet efterladt
på hjemmets dørtrin el]er en uand haviie opsamlet de dyr, der
var at flnde, veil" at vandre rundt i byen med en sæk ti1 at
samle d.yrene i, hvorefter de blev båret tilbage tj-I hjemmet.

kriit på vejenDet var et stort s
købe en brugt cykl
mets mand d.ække et
dyrene kunne tran's-
tabel end før 

"

! ner bl-ev også
. net i london,
; ,r"jledning ned

behandle d.isse
en inspektør ud,
le af d.e vanske-
at aduinlstrere
hjemløse dyr.
I de d.age bestoil
gård med en del lø-
i den ene ende" Man
tricitet el}er rln-

rl

remad, da det lykkedes at
' med. varel-ad. Nu kunne hjen
meget s"tørue områd.e r oB
porteres langt nere komfor

sendt et S0S til dyrevær
så man kunne fb råd og

hvorled.es man bedst kunne
stakkels dyr. De sendte
som hjalp med, at løse nog

ge opgaver, der er med
et såd.ant dyrehjem for

,l t

\

v\...
t-r1 \

1i

hjemmet af en muret

d.el-e er nu blevet ind-
stad.ig det brændende
skaffe mad til dyrene 

"kr. om måneden at hol-
Sangr og den eneste
kan skaffes, er ved.
indsanLingskasser og
Sidste år måtte denne
ned førend sædvanligt,
fordi hjemmet ikke hav
de flere penge, og 1k-
ke vi-dste hvor det næs-
te måldtid til- dyrene skulle komme fra"
Sornmertlden er fru Reynolds I'stillert tid, for da er øen fuldef turister, der fodrer de hjemløse dyr, og også hotelrerneer fl-inke tll at 1ægge s1:råbidder ud til d,em. Men i oktober,rår hotellerne l-ukkerf må dyrene kl-are sig selvr og det bety-ier sult, hvis hjemmet ikke træder ti1,
let næste store sklidt på vejen, skal være en varevognr somskal- erstatte d.en førnævnte_varecykle. Det er en van6kerig oglangsom opgave, men ved hjæ1p af kommiteens ny formand og

('
4

S*.',i I
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begarde og et hu.s
havde hverken elek
dende vand. Begge
lagt. Men der var
problem med. at
Det koster 24oo
de dyrehjemmet i
måde, disse penge
frlvillige bidrag

en år1ig fest. -
fest holdes en må-

TN
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folks store rundhånd.ethed gØ-
res dog stadig fremskridt"
Familien Reynolds tager på fe-
rj-e i England et par uge
og t11, men de kan slet
slappe af og nyd.e detrfo
f ru Reynold siger; I'Det
om vi har efterl-ad,t hele
lien derhj€q*e, og det er a}-
d rig rartrr .

Al-le levende væsener er
opbygget af mikroskopiske cel--
l-e'r. Hver af disse eeller er i
sig sel-v en uhyre indviklet
organlsme, beståend.e af mange
små organer med hver si-n opga-
ve. I mldten af ee11en flndes e,

cellekerne. og det er her d.et
pågældende individs arveanlæg
findes.
Kernen består af et væv af fi-
ne tråde, - Kromatin-netværket.
Når en celle skal til- at d.ele
slgr falder kromatinnetværket
fra hinanden i et for hver dyre
og planteart ganske besteurt
antal forskellig formed.e lege-
merr- kromosomer, og d.1sse
kromosomer synes at være bære-
re af anlæggene for næsten al-
1e egenskabet, legernlige såve1
som sjæ1elige. Da antallet ik-
ke er overvældende stort, må
hver enkel kromosom naturlig-
vis ind,ehold.e ad skillige an1æg.
De enkelte anIægs bærere er
endnu ikke konstateret, men
man har givet dem navnet Gener"
Mange biologer mener, åt gene-
rerne er virkelige smådel-e, som
l1gger på række i kromosomet
som perler på en snor"
Yed cellens deling spaltes hver
enkelt kromosom på langsr oB

en halvdel går til hver sin af
de to celler. Når disse ef,ter
en tids forløb er'blevet modne
tiJ. deling, gentager det samme
s1:g, og v1 kan så}ed,es konsta*
tere, dt alle legemets utalte
mlllioner celler så at sige
får sin 1111e part af d e mi-nd s-
te enheder: Gener o
mer fra den opri-nde
d"v"s" den belrugte

g kromoso
lige cel1e,
d.e ægce11e,

e
som

m
aml-

Arveli ed"
. af H" Knudsen.

f' dette og i de kommende blad.e
vi1 De finde nogle små. artik
ler om arvelighedslære. Herj-
vil vi- prØve at forklare l-idt
om hel-e denne vidunderlige me-
kanisme. Skull-e De finde dem
l-idt ufordø jelige, så" Iæs dem
all1geve1, for senere vil der
komme arvelighedsartikler om
mere specielle problemer inden-
for katteopdræt, og for at for-
stå d.isse, er det nødvendigt
at kende grundprinclpperne"
Som katteopdrætter vil man kun-
ne få meget gavn af at vide,
]:lvorclan tingene fungerer, så
Cerfor

God fornøtr GA
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»20 Ting for lGtte«
Krassetræer fra kr. l0,Ol, tre størrelser, 4 mo-
deller. Samn.rcnfoldclig løbegaard, 7 6Y.7 6x l50
ellcr efter ordre. Halsb.rand rned elastili mcd
bjrldc og navnepladc eiler tclefonnummcr, lnc-
dcns De venter - oe to-delte spadscresnorc.
Transportboxe og liatbag i 4 størrclscr. Senge,
kurvc, barsclsseng, filtmus og mcget ancier,
Penge tilbagc garanti.

Kartepension fort,insois til faste hunler Jorcløbig,
kai; eoentuclt hentts og bnngcs

Korn og sc det nye paradis for katte.

F E LIX KATTES E RVI C E
HYLTEBJERG ALLE 72. VANLØSE. TELEFON 719711

Postgiro nr. 139438

Sø*rene Penrytl2nx og Kaolin. L3tnxmashet og brunmasket.



Toftegaardens perserkatte

- blaa, hviCe og sorte efter
irnport fra USA, England,
Franl<rig og Sverige
salnt
eneopdrætter af europæish
kortl-raar, bruntabby.

Dr. B. Gannik,
Toftøjevej 31 . Vanløse . Tlf. (01) 71OO11

BURMESER - stannaon la-Søn.

Opdrcettert Fru Silhstone, England.

Støt bladets annoncører - de støtter os.

TOIREH GEORGETTE
Ejer : Frø C. Heriot, Californien

Ahessinerhilhng CIRMOS BAST
Opdrætter: Dr. F. Ung, Malmø.

Llnxmasket Siameser

PRESTIYICK PERVENCHE



som er individets ophav, og vi
bærer på den måd.e d.e arvelige
an1æg for aIle Yore egenskaber
i hvert eneste af vort legemes
celler.
Katten har 18 kromosomer"
Stud.erer man en kernes kromo-
somind.hold indgående, hvilket
er et langsommeligt og kræven-
de specialistarbejde, ser man,
at kromosomerne fgrskgnrmsr i
par. Om medlemmerne af et par
siger siger man, at de er ho-
mologe med hinanden" Den enes-
te undtagelse fra reglen om
den parvlse optræden, finder
man hos hanner. Når man ordner
en hant s kromodomer, bliver
der to tilbage, sorc er tyile
ligt ulige store. Den ene af
d isse , d en største , kalde s X-
kromosomet, den anden Y-kromo-
somet. Når man ihke møder en
tilsvarend.e ureglmæssighed. hos
hunnerne, skyldes det, at hun-
nerne har to X-kromosomer 1
stedet for et X- og et Y-kro-
mosom. Da X> og Y-kromosomer-
ne har noget at gØre ued k.øn-
net, kaldes disse kønskromo
somer. Til forskel herfra ta-
ler man ofte om alle de andre
kromosomer som autosomer
i-romo somer fore ommer a så
parvis i par af homologer.
n ener forekommer også pai-is
ip ar af alleler.

Hel-d i uleld 
"

efr,t helt stivfrossen. Han
blev samlet op ved halen og
smidt op på en tri-lIebør sam
men med andet affald., der
skulle køres vækr og brændes
i en forbrændingsovn.
Men netop som manden skulle
til- at smi-de katten ind, sy-
nes han at det ene Øje bevægt
sig lidtr og da han heldigvir
var en ven af katte pakked"e
han katten ind i sin jakke,
og tog den med hjem da det
blev fyraften,

tl

1tl

t

I
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Scrap er en stor og flot kat
RUr men han har kostet sln e;er mange d.yrIægehonorarer in-
den han er kommet sig helt e1ter sin kold.e oplevelse, som
også har kostet ham et itytteaf ha1en"Scrap er

kat, d.er
er undslu
vinter bl-

en
på
pp
EY

ung sort og hviil.
forunderllg vis

et døden" Sidste
han fundet på vej-

\

/
I
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åt

RINGORM"

Da der har været flere tilfæl-
de af rlngorm hos katte i den
3enere tid, både i Daninark,
llorge og Sverige, vi-I jeg ger-
ne fortælle lidt om denne
slrgdom, då det jo altld er
.ieg4et lettere at bekæmpe en
rrygtlom, når man opdager den i
iide.
Riirgorm er en svampesygdom,
som angri-ber hårrød,derne,hvor-
verd hårene går Iøse og f'alder
af . Det begynder som en l-ille
rund. bar pletr og hvis rian
vil- prØve at trække i hårene
i kanten af pletten, vil man
se, at disse sidder 1øse,
Pletten vokser, og bliver til
den karakteristiske runde
ringorm. Til tider vil der
Yære en grå1ig skorpe på hu-
den.
Rlngorm er meget smitsome og
kan også angribe mennesker og
andre dyr. Har man derfor mls-tanke o0r at ens kat har fåetrlngorm, bør m,an straks søgedyrlæge, evt. tage katten tif
.eI $yretiospital, hvor man vedn;æJp af en bestemt slags
lamper med ultraviolet fy.K?n ser om det drejer sl! omringorm, ldet de aågrebnå

*

pl'etter vil lyse ured fosfor-
g1ans, når de bliver belyst
med disse strå]er.
Ringorm kan helbredes, selv
om det tit tager lans tid"
Smitten kan blive hængende i
møb}er og tæpper længe efter
et angreb, så man må, foretage
en omhyggelig rensning af de
steder, hvor katten har op
holdt sig under sygdor"men.

Det er muligvls anbefalelses-
værd,1gt at lade en kat med
ringorm indlægge på en dyre-
klinik så snart sygdou,nren op-
dages, så man und.går at få
and,re katte smlttet og hele
huset inflceret.
Det kan være meget vanskellgtat opdage ringoim på.langhåis-
katte, så hvis man, ltar mls -tanke o&r at en langhårskat
kan være blevet smittet med
ringorm, bør man lade den
pTøYe med den omtalte ultra-
vlolette 1ampe, da selv små
steder herved. kan opd.ages.

.<\
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Komnend,e ud stilli_nge r :

Bacekattens udstilling i Tivoli,
0rebro, Sverlge, o .

Gdteborg, Sveri-ge. .

Stockholm, Sverige o o . . . o

Norrk6pingrSverige.....
DARAKS udstilling i København. .

24 26 sept.
15 L7 okt"
6 7 nov.

19 2l nov.
27 28 nov.
Januar L966.
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Jydsk racekatte klubs adresser!

Formand:

HANS PEDERSEI\, Yesselb jergve i 25, Had sten
telefon (o61-9 41 1]) 13o. :

Næstformand 3

EMIIIE ISKOV, Tirnghøjvei, Hadsten
telefon (o61-9 4L 11) 493.

Sekretær;

HEIINY KNUDSEN,rrThehøj'r, Falslev pr. Norup
telefon (oB5) B 3t L5.

Kasserer 3

GERDA PEDEESEN (adr. og tlf . som formand.en)

Be styrelse smed lemmer3

P0Ul DUE, Peter Eabersvej 1, Aarhus N

ffiIMUTH JENSEN, Hostrupsvej 28, Kolding
telefon (o55) 2 46 l)t.

Dupllke re t ho s : ri|tÅ,årrr,.?.Ii[r,



ABESSINIER _i?;;,fi;å,

Stilfærdig, charmerende, hengiven og intelligent. Lydløs,
ogsaa naar den er i løbetid. Ideel til lejligheder.
Avlshan: HERMOSO van MARIENDAAL, hollandsk
import. Bedste ungdyr København jan. 65. CAC iMalmø
og Kolding. Bedste [ortfaarskat Aalborg august 65.
Avlshun: DESEADA van MARIENDAAL, netop hjem-
kommet fra Holland.

Ogsaa opdræt af Perser (Angora).

Henny Knudsen - Thehøj pr. Norup - Telefon (085) 831 15

Brunmaskede
sM,mesere

Ung han til avlstjeneste
Killinger som regel til salg.
Specielt blidt temperament

Inge Nielsen
Nr. Rind pr. Skals
TlJ. Nr. Rind. 17 kan beryrttes

Til avlstjeneste
Champion JAWA BOA
- brun Burma han.

Bestilling modtages paa killinger efter
fineste brune og blaa Burmesere samt
efter Perser, skildpadde.

Gerda Pedersen
Vesselbjergvej 25 . Hadsten
Tlf. Hadsten 330
Kaldenr. (061) 94111

Siarn-ban - int, Cbampion

JESPER AF GYLLING
6 guldmedaljer

Killinger lejlighedsvis til salg

LISE, BRANDBYGE,
Skolegade, Gylling

Telefon Gylling 106.

Burma-og Siamopdræt
Killinger til salg.

Burmahan til avlstjeneste.

Helmuth Jensen
Hostrupvej 28
Kolding
Telefon (055) 24651

*



alle
kattevenner
er
vel[<omne
i

JYDSK RAGEKATTE KLUB
Stiftet 1934

Anerkendt af

F6ddration Internationale Fåline d'Europe

Ti-re Governing Council of the Cac Fancy, England

Klubbens sekretariat anviser adresser paa

opdrættere og ejere af ar,lshanner

Bladet "Hvæssebrædtet" sendes rnedlemmerne gratis

En klub i trivsel -
en k!ub, den arbejder for kattens vel


