
H
V

Æ

S
S
E
B
R

Æ

T
T
E
T

Nr.2
1966



Stamnavn af PEPINO. Opdræt af

B RU N IVIAS KE D E SIAM ES ERE
med god karakter.

Brunmasket Siam-han til avlstjeneste.

Rangoori Pepe. 2 gange Ex I i ungdyrklassen.

EIly Lund
" Brovst .Telefon239 Pepino af Pepino

Hvæsseårættet
udkommer tre gange om aaret. Ikke mådlemmer kan
abonnere paa bladet
Abonnement pr. aar kr. 9,O0.
Bladet vil ogsaa blive solgt paa voro udstillinger
til publikum.
Det vat blive læst af mange kattevenner.

Annoncepriser:
1/6 side kr
1/2 side kr
pr. gang.

Averter i Hvæssebrættet !

10,00,
35,00,

side kr
side kr

113
111

20
50

00,
00,

KATTE, HUNDE,
og F'UGLE,
modtages i pension.

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

Stamnavn
»ØRESUNDSHØJ«

Perseropdræt : CHINCHILLA,
KAME, RøDE

lnt. Championafstamning,
guldmedaljer

Killinger exporteret til Norge,
Sverige og Schweiz.

CHINCHILLA
INt. CHAMPION PETER AF

øRESUNDSHøJ
til avlstjeneste.

EVA HILFLING-OLESEN,
Landsebakken 23 Holte (01) 420225.
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HVAD },{ENER DII.I KAT EGEI{TLIG 0fu1 DIG. ?

, af KareL Capek

0versat fra tjekkisk til- iivæssebrættet
, af Dr. Karel Trojan

ilan3e steder i litr:eraturen har digtere
ladet dyr tænke og tale solr ;:terrnesker.
Vi finder det i Lafontaines fabler, og
Kipplings dejlige bøSer, ren .:indre kendt
er nok de ord, den tjek)riske forfatter
I(AREL OAPEK 1ægger i mrrnden på forskel-
lige Cyr r f . eks. soiir her på en kat:
. ItDenne mand ircpornerer :ti-g, men jeg
er ikke bange for itarr. Der udgår nagt
fra ham, for han spiser uh;,'re nængder.
- Iian er faktisk en værre grovæder. -
Hvad er det da du spiser ? Giv også
nig noget af det I !

Smuk er han i hvert tilfæ1de ikke,
for han har ingen pe1s. Han har heller
ikxe spyt nok, så han må vasko sine arme
med vand, Han mjaver højt og alt for ne-
gct. Sonraetider mjaver han også i søvne!

r?Luk lige døren op for migr ! - JeB
ved e;entlig ikl<e, hvorfor han er blevet
dørhånd.tagets herre. iiiåske har han spist
noget helt ophøjåt.

f si-n pote lrlejer han at holde en
sort klo, hvormed han snøre, hvide ark
fulde. Udover Cet for.står han overhove-
clet ikkc at 1ege. llan væIger natten i
sledet for da6en til at sove i. I aørke
er han b1:-nd. Ha:-r ved ikke, hvad ekstase
er. Harr tænker itt<e pai b1od, drornrner ik-
ke om jagt eiler t<aiap, og aldrig synger
han af kærlighed.

Ofte, når JEG hører honr:nr:Iighedsfulde
fortryllede stetnmer i nat.i;en, - når JIG
s§!, hvordan mørket Biver alting liv, _

så sidder HAt{ ved bordet med sænket ho-
ved oB smører uophørLigt med sin sorte
klo på de hvide bla..ie.

trD,-r skal ikke tro, ieg interesserer'
mi6 for, hvad du laver. Jcg lytter bl.r)t
ti-1 den svage støj af din potol Ofte
hører støjen op. Det stakkets Cui:rre hr-
ved kan ikke finae på ne:.e at 1cg;c.

Da får jeg iaedlideahed r:eci 1..,:l og
går helt hen ti1 han og si6er. crcd rørt
og medlidende stcnrre ganske sagte: t':i.jav,
In jav.

Da ta6er nanclen nig op i s-l:rc h';-.ndr:r
og begraver sit varrne ansigt i ,-rin pcJ-s.
f dette øjeblik 6enne.rfarer en ljnist af
det højcre liv ham. - Han stønncr af
lykke og numler uforståelige oril.

Bild dig nu i-lrkc ind, at jeg bryder
Brig oril dig. Nu har du varnet mig, og
je6 kan igen føIge urine he'4rmelige sorte
stemner.

STAIdTAVLER SI(AL BESTILLES
II{DEN I(ILLTNGERIVE ER FYLDT
5 ;dÅNEDER.

Ifø1ge de ny regler kan nan
ikke få staxotavler ti1 kiL-
linger, hvis disse ikke er
bestilt rettidig, - altså
inden kuldet er tre ilåneder.
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I ciet sidste århrrndrede har kntten spi-Uet-
*r yderst vigtig ro11e i anatoni-ske og fysiolo-
3iske undersøge1ser, men først fornylig er der
frenkonmet undersøgelsesmateriale med hensyn
til kattcns stofskifte og næringsbehov. -

Stofskiftet hos katten, der .io er kødæden-
Ce, afvi6er-på.ma4g9 områder fri. stofskiftct
i:os altædonde :.irdlvldCr, - mennCskCt it er.-iinet.
og ketten har et g.:,nske s1:ecielt ernæringsbe-
hov. i)er er ingen tvivl om, at :.-r:nge af .le van-
sLelij-rrheder, de:: opstår ved opdræt af katte,
s!<y ldes fej J.ernæring.

Det er jo såcian, at Cyr, der i!:,<e fån de-
ies ernærilEsbehov dækket, bl-iver langt rnere
--,cdtarelige for smitsontre sy*donne. En robust,
relvoksen, rigtig fodnet killing har lirngt stør-
re muligheder for at udvikle ir.:nunitet nod bak-
ierj.e- og virusinfektioner og p:r:,si tter end en
svag, unciervægtig kiIling, der på grunci af fejl_
a6tig ernæring ii<t<e har nogen nodst:rndskraft.

Underernærj-ng kan opstå når sonh"-lst i en
tats }i-vsløb. f fosterstadiet afhænger kuldets
*rnæring af nioderens reserven, - h:,ncles ernæ-ging før og und.er svan3erskabet. 17,4 fødslen
d(al ki[ingerne veje nindst 1oo grei:. _ Under_
ræ6tiE;e killinger er et typisk tegn på rejler_
æring. Under diegivningen er noclerens diilt
en roe6et vigti-g faktor i ncæIlieproduktionen,
selv om også moderens reserver kan hjæIpe her.

Itår killingerne er 4 uger garLle, e:, rlet
oodvendigt at begynde ned fast fode som til__
d(ud ti1 r,rodermælken, for at være sikker på,
:t kalorie- og proteinbehovet dækkes.

0irkrin.l den syvende uge skaJ_ killingerne
'r+re fuldt afvænnet fra noderen, og nu fo1.:cr
i,n periode med stætk vtekst, son er helt afhæn_
..pg af kvaliteten og kvantiteten af den fode,
:er gives.

f 1o - 12 ugers alderen er killingerne i
:i.:n pspi946r, hvor de er mest sårbare, da mode_
rL-ns artistofJler ikjre ;rere beskytter dem. på
:..tte stadiun vil en let åndedræts_ eller nave_

infektion reclucere den indtagne fode,
og en nedadgåcnde spiral ned infektio.
ner og underernæring bliver oftc resul
tatet. f nods:ltni;:rg lrertil, vil den
kil1ing, soi:r vedblivairde ærl.er rigtig
sai: .ir-.nsat kost, indeholdende all_e dc
ting, cler er nodvcndig for væksten, t:
ge onkring 2oo grau på on uCien. Den vi
urre skiftevis aktiv og afslappet, o6
dens pels vil være tæt o6 skinnende o;
0jnene blonke.

Ved scksnåneders a.lderen skal krt-
ten vcje onkrir:g el Xg. En hankillinl-
vi1 fortsætte uecl at vokse til han er
ca. 9 - 12 måneder., og vil da vcje fr:
4 ti]. 5+ kg a1t efter racen. Vægtfor-
øgi:lsen hos hut"rncr af'tager r_tegct ef+..:
selcsnåneclers alderen, o,g ved g nåneciei
vejer katten oi^:krin6; 7 kg.

P&g?år-,1:
I(ai;ten bohovcr cn diæt, der har

både hojt kalorie- og protcinindhold.
Det beror sikkcrt på, at kitten oprin-
deligt er et kodædende dyr, og i kod,'
lever, nyrer etc. er cler ct stort ind.
hold af protein. Også fisk indeholder
neget protein.

A. VfTALIINER.
Katte er afhi:ngig af tilforselcn

af fuldtdannode A-vitaxriner, da de ik-
k"; er i stand ti1 at udnytte pro-vita-
r,rinet, og sålades f. cl<s. ikke kan op-
tag;e vitaniner fra Bulcrodder eI,1. i..:
skal have der,i i f. eks. lever e11er sc
kunstigt tilskud.

Dct ncstc ail dcn fodc, der norn:Ii
bruges ti1 kr:tteioder, ir:dcholdas -bo:set f'ro. lever - kun cn r.inge nængde
A-vitar,iiner, og det er rlerfor j_et it<;r
ualnindeligt, at katte lidcr af A-vit:

x:.



r.rinilangeL. K:rtte ads*iller sig fra andre
dyr ved at have store reserver af A-vi-
taniner i kirtlerne. Det er påvist ved
undersegelser, at disse reserver blev
halveret under svangerskabet, og endnu
en6an6 hclveretunder dJ-egivningen, så
det er ikt<e så vanskeligt at fonstå nod-
vendigheden af at 6ive hunketten rigeligt
ircd A-vitrroiner helo tiden, så dens ne.-
server ikke bliver opbrugt.

Synptonerne på kronisk A-vitaninraan-
gel i dcn voksne l<at er klassiske. Dyret
har. dår1i6 appetit, bliver tynd og har
dårlig pelskondition, 'ci1 iider ligefren
hårIøse pletter, Endvidere opstår der
øj enbetænde1se.

Kattens avlsevne bliver også alvor-
ligt påvirket af A-vitaninnangel. ftan-
katte kan blive heI el1er delvi-s sterile,
o6 alvorligt angrebrre hunner kor,rmer ikke
i 1øbetia. f milclere tilfælcie kan befrug[-
ning finde sted, nrerr fostertabet er bety-
deIigt, og kan opstå 'låde først i svan-
gerskabet og senere. l.(illi-ngerne, der
fødes, er svage, o,3 der er et højt antal
af dodfødte ki1lin;en, e11er killinger,
der dør i de forste dogn. iindvidere kan
der forekomme mj-srtanned.e kitlinger, med
deforniteten i skelettct og åndedræts-
vanskeligheCer pi, 2-rund af fladtrykte
brystkasser.

tlvis kiUing;en i-kke får A.-vitaminer
nok efter afvænnin3;en, hvor væksten er
mcget .stor, vi1 de ofte blive angrebet
af forkølelsessygdornme og øjenbetændelse.

Kattens A-vitaieinbehov er højt, me1-
lera 16oo - 2ooo enheder om dagen. Dette
kan kun opnås ved at 6ive lever, eI1er
vr:d at tilsætte cliieten lcvertran, A-vit&,,
mindråber ellcr vitainintabletter. i,.,tan

må rlog ikke overdose"e, da også dette
kan føre til" misdannclser.

Hvis A-vitaninman;1:e1 opdages under
et sv"r.ngr:rskab, llan den gives en enkelt
dosis af A-vitaniner - L?S.ooo i.u. som
indsprøjtning. Dette viL kunne hjæ1pe
hurtigt, så man unclgår dødfødte kiHin-
ger. Dette kan goi.es med godt resultat
helt indtil en u6e for fodslen.

VITAiI,,IIN B ]-.
Dette vanclcp)-oseI,ige vitanin kan

let odelægges vecl for stær'k opvarmning.
Det er derf'or nodvendigt at give kun.,,..

stigt tilskud. Kattens: behov er omkring
o14 rli: pr'. da6r dog :rercl unden svangcr-
skab og diegiviring.

]]r4l.{lt" F-3:
l,'ir:ngu.} på dette vitamj-n giver dår-

lie kondition og konstant fæ1dning.
Behovet er omkring o12 mg pr. dago

VITAIIIN D.
Kattens behov for dette vitamin

er ikke så stort, ca 5o - 1oo i.u. pr.
dag, og det er vigti6t at 1,ære opnærk-.
son.herpå, så nan undgår overdosering,
hvis uan anvender a/o vitaninpræpara.ter
så som levertra.nsdråber. Det er ofta
bedr.e at anvende A-vitamindråber i
stedet.
KALK.

Kalk er neget vigtig for kill-inger'
uncler opvæksten, da dette nineral er
nodvendigt for knogledannelsen. Der
opstån ofte kalkmangel hos killinger,
da ejenen af misforstået onsorg onhyg-
geligt piller slle ben fra fcr fisk
el1er kød servercrs, og det er jo netop
i benene, kalken findes, Det er ,Jerfor
klogt, at 6ive tilskud af kalk, både
under svangerskabet, og under kilIin-
gernes vækst. * teskefuld fosforsurt
kalk kan tilsættes kosten daglig. Gives
der mere, vil afføringen blive hård og
knoldet, og katten ffir da forstoppelse.

Tabel over kattens vitaminbehov
Vitaminer. Behov pr. dag.

15oo-2ooo i.u.

)O-Ioo 1.u.
o 7 1b-11§ ag

or4 mg

or2 mg

o r2-o 11 mg

Niacinamid 21 6-4, o :lg
Kalciumpantothenat or25-).ro mg

---oOo---

A.
C.
D'

BT
b1
B6
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/.f Jane l'etcr'sen.
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H rj-s nrn ikke for hlr h,Jrt oi:, Burna" T:i:r,- L,cn s;,j-i,ri,'. . \'' 
-,i:atte , vi1 nan være tilbøje1ig til at høre o6 3:lirir:r si.11 6'13 nqi

ie.il af navnet og tro, at det drejer sig on hetr'1;" Htin læggc:r en arr
'Børr-.eLe.tterr; om d-cn, treklic]] dyr:rn op onr

hil .9B 
Ø f rti::. (-, lrt :;jt,

Denne opf€.tte1se er nu helfer ikke helt
ead sic13n af , for hvis der er noilen katr del
c,: goC ti1. bø*n, så er det vores Burneser.

Da jeg i sin ti-d fik interesse for raee-
let',t, falC.t je:-; for dcn bru:inask,:de Sieri,.
!=r'; Jeg syntes så godb on kt:,:trasten ne]'lcm
-,rop:,,fa-r:ven cg afte6nin8erne.; l':attens eIe6a.n-
ie bygninr', og de dejli.ge bIå øjne.

lrcri d!svæj're viste t'i'.ius.seitie?rsig - fra
-:n Iorstc daq h'rrr licn i hri:et - at være di-
,'elitc, . ,,ør'ne:fjeni:k, Det var en meget stor
si.ufj'else for husets de. l;ter' Trine, der rlen,-
rårg va? fi"r-e år" cg rncget gl.ad for dyn.

!rt år senere c'l-e-t.tog; vi i en udstil3-;ngt
o; s.. iflede her lcr første garr6 bekendtskab
:.-,d Bur,na-lratten. Allerede dengang hør'Le vi
-{.! Du.rmeserens bdrnevenlige si-ncl , og vi be.-
'::crate os da til at udviCe fanil..ien med ond.-
.:r z,q Lo *

Den førsl..e uge efter Daniel-las ankoust
var vi i-ige ved at fortryde vor beslutning"
I'lssr:pie var a1t andet end gæstfri. san';i-
,jg var mNellatr bievet chckeret ove:" dor. u-.
::,ni.ige rnodtaBelse, og hun hvæsedo bLot hu:t
så si:yggen af en Siamesjc.r', D.i u6ei1 r.'ar cmrire,
l::rnnrl vi inidlcrtid ig;en ånde lettei; op, for
:la v:r de to katte blevet hjer+-c:rsvcni-ni.e:.,
c; i dag kan de ikke undvære hinanden,

ilen el endnu inderligere vcns,:l<ai: hai, ud-
viklet sig mel.1em Trine og Nel1a, Dct bedste
::,.lLla vedr er at kornle ,red Trine i ,S"ng, og
ii:..r hun ikke folt trang til at sove, da Tri-
r': bl-ev kostet i seng, slår det aldrig fejI,
:j: hlrn ud på aftenen sætter sig foran hendes
d,'r, og med sin spæde. lidt hæse mjaven fån
!.,,!rd.i .,'.rkket netop så megct, at hun halvt
i søvne å6ner døren.

Ii,d springer Nella og op i- sengen til

den 'i,ei'rge, o3 så :,ovc.,., de så scdt, at vi.
næ:'ien ikke :'r:lnr:er a" fjerne iieI.1a, når
vj- selv gå: i scng, - ir'icn l,,iussepie savne::
sin venini:, og fr; na1:tcr.ccng sl<;.J.d 6,r:. '

vi- os hå::rj.e.
Stralis oi1 flor'g,€i;3i) sOger i:l:1}a i-gen

ind t:i,1 T:=i.nn. Den ligl;er sar,rr:enrulLet
på hendes n:r'lrtoj i badr-'værr:lset, nens hur
vasker sig. cg da5qen igenneu J-cgcr dc srr
r:eir. i'lell-l er cn vj-J-lig legekanilerat o6
fincicr sig +".ro1i6 i. at blive pyntet ued
hønser:ing;, i:c,r.b dui'ii.,toi, kci.t t.ur i
Cukk.- Jognen o. s. v.

Ai te;,rperei;:ont e:. kcttcn neget b1id,
og den kunne f. eks. aldrig finde på at
kradsc, seiv om legen blivcr for voldsorn"
Den mjaver bai.c iriast, protesterende, o6
så ved Trine, at I{ell-a i]<ke kan Lide der
1eg, eller aE dcn er træt af at 1ege.

Voksne mennesl(cr bryder Neila sig i.k-
ke så i:reget orn. llan bliver helt stolt,
hvis hun en sjæ1Ceir gang spinder,, når nar
snakker ned hendc. Hun kan godt lide at
ligge og sove på skødet, men hvj.s man a'<
hende', slår hun imiteret med halen og
går' eventuolt sin vcj.

Nu. ej.^ I,lella uilvolrser, Hun har udviklt
si5 tt1 et meget saukt dyr. Ina:en kiin s+.i
fo-i hendes fløjlsb.l ode, skilnerrde blanke
pels og de n'egct sio:e gule ojne j dct ii
l.c norke ho'rcd, og selv on jeg stndig fi-r
der Sianesoren sroullkest, har Trines 1il1c
r?Børni-kater g:nske fortryllet mig og a1le
der stifter bckcndtskab ned hendeo

\§

*.!z
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Trine med sin ,uen Nella
(Daniella af Vr'essel).

t.jer: Jane Petersen. N1 Højen.
'!

Foreign lYhite (Høid siameser) SCINTILLA CHfNG-JEN,
Ejer og apd.: Frb. P. Tuner, England.

»20 Ting for lGtte«
5 slags krassetræer fra 10 kr. Halsbaand, spadsere-
seler, legbmus, katte-sengekurve, sengekasser, senge-
huse, legåhuse, 3 forskelligo transportboxe i 3 stør-
relser og meget mere.
Skriv eftår prististe.

FELIX KATTESERVICE
HYLTEBJERG ALLE 72
K. Stampe Brohammer . København Vanløse
Tlf.7797tt

Lykketig kat er vores hobby



KAME PERSERE

Stamnavn af AUDEBO

Kamå han:

Amore Mio Di Mazanti
til avlstjeneste.

SøLVMEDALJE

KAME killinger til salg.

Else Sørensen,
Audebo pr. Mårsø, Sjælland,

Ilf. (031460) Hagested 119.
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ALIZ.ETTA KAMAKURA med killingerne Scarlen bløe Aliiet og Scarlett lilac Assia.

Opd,: E. Laaritsen, Saxild.



I HANKATTELTSIXN.

Avl.shanner, der tilhorer nedlemner.

af JYRAK og JYRAKs KøBEI'IHAVNSAFDELING.

PERSERE,

* d
g

TOHTGARDEI'IS JEAN
TOETGÅRDENS GARCOII

DEITNYS AF IITE

Hvig s.1__p.1å-qjqei
IoFTGARDEI.IS FRANCoIS Fru B. Gannik, Toftojevcj I1B, Vanlose.(o1)?1oo1t

Hvid n/gule ojne:
IOFTGARDdNS ANDERS Sanne
EROS AV dSfnRCylf,eN seDrie
TOFTGÅRDENS .,OLI Sanne
TOFTGÅRDENS YUKT Sanme

baa !
Int.Ch. VfSTA GRANDES SOLITARIO Sarane
TOFTGÅRDEIVS HIPPY Sa:Tne
TOFTGÅRDENS J0UFFLU l'ru K. Jørgensen, ÅrestrupvejrKarup. Karup llo
TOEIGÅRDENS lIATou Fru Jonsen, Thostrup ttovgård pr.Hotr.o (oei)aogog

Crene !
;trupsvej 21, Frcdericia.

B_runt?bby:
TOFTGARDENS BERTTL
NUH S.'A EN S.'A

nqdtq,b!y-:-
KASHANI AF UIIE

PEDRO'AF IilE

Chi-nchiIla;
Hr, Jan Buehardt-Larsen, Godthåbsvej 1ol Kbh. F.
Pru Eva Hilfling-olesen, L...ndsebaltken 21s HoLle,

(o1) 420225

Fru llse Sorensen, Audebo pr. tr/lårio. Hagested Il9
Sai,rne

Fru Jane Petersen, Ny Højen, Vejle. Hojen 194.

Frk, Yrså }radsen, Katrinebjergvej 58, Århus.
Pru Jette Petry, Eckersberggade 191 ltbh,Triq 144?
Fru Ruth Skjodt, i\,riosagergdr.Vå:rst. Fjellerad 62.

Fru B. Gannik, adr. se ov,jnfor.
Fnu Jette Petry, adr. se ovenfor.

Fru Birgit Biel , Vesterv.,rng 21 , Bri:i:drupdan.
(o>s) 6eo*

Fru Ivlarieluise Hansen, Vesterled 15, Braroclrupdan

LASSE AF øRESUI{DSH,'.1
Int.Chr PE?ER AF øRESUI{DSHøJ

Kan6:'flnonE 
l,tro Dr DiAZAr,trr

FILfUS irF AUDEBO

Colourpoin!, b1åi.:esl:ct;
I,iII{GCHIU BALEK

991 ?-LrP o 1 n L' P*$.'-'L9 !":Ch. BRIiIRRY ZORAB. Sanme



HANKATTELTSTEN
fortsat,

KORT}IARSKATTE,

årr o p æ i s_k k o rl$fr-fi ]'"91! o4_v-:
SFTGÅRDrNS PUSSER Fru Else Hansen, Kob'oelvænget I st, Brcnshøj.(ol) 6oo78o

bruntabby,
rI Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanlose. (o1)?loo11

Fru G. Schmidt, Virur:rgade 52, virum. (ol) B4tl552
Fru Bente l,{une, Ålykke 29 r iioldi ng,, 2688?

rbes slljtrt, . no-rnal,.
@j.4AR1ENDAIiI,FruHennyKnudsen,1henoj'}Jorup.(oB5)B,115
åDe?si,ni_qr, Iøde. Sanne.
æoTnr.rnEsoF ar yale.

Siamesere, brunmasked.e.

f§FjlcARDnl'lS lrlANS

SFTGARDTiiS I.[ATS

}nt. Ch. Jesper af Gylling.
3åHBI AF YALA
ff;GO ADTS-ABEBA
*1NC00li PEPE..,;ti}is BURI AF TIN.BO.
ååuGOOIv IIARLY
;', i

iia:le sere

Lise Brandbyge, Gylting, Gylling 1o6.
Aksel Danielsen, Essiggård, ilssi6, Ilondo. (obl)6?o51
Fi1t, Egely, Spørrj-ng pr. Århirs.
E)-1y Lund, Heclen, Ulsted. UI-sted 179.
Bent lliikkelsen, Beckersvej ?, Breclba1le. 

'8i14.

Jane Petersen, I'ly Hojen, Vej1e. Ilojen 184.

fiÆ,vN !

En dane ringede ti1 Dan:i:arks
akvariun r

rrKan jcg kobo cn levcnde
haj "
lrEn lev-.nde haj ? tlvad vil
De oog ,.red den ??r

t'Jo , fors bår De o inin
nabos kat har 1i.ge ædt nin
1iI1e guldfi§k, o6 nu kunne
jeg godt tænke ririg al give
dcn en fors.rrækl:cIse. ?l

Fru
Hr.
Fru
Fru

åEILD BI,UE AT INI
:rllSTER AF YALA

Jiar.r:sgpg, lil1anaskede.
FJI{.ICOI,I LILAC FA]?UK.

Fru Eno Pedersen, fstecigade 12, II, Århus C.
Fru i.iarie Kli.nge.nberg, Hvilsom pr. Hobro. (og5) 48o?g

Fru Jette Larsen, Gudurxholm. ?1f. 115. :

Fru Gerd.a Pedersen, Vesselbjergvej 25, Hadsten.
Ttf. )3o

Sanne. ,

srrp**r-9]L
åALLARD SULLTVAN

I
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t'\t fi/

§cx, hyiql
iFNELfDT\ PBARty



P TENARr1)RSAfuItINGEN

i l.,;rdsi-orenihg'6ii at' Danrxarks Racekattcklir'bUer
t966.

Hele to gange :aåtte vi sanles ti1 lgen i år blev JYRAKs I(øBENHÅVNS-
plenarforsanling i år, først i Kobenhavn, AFDELINGs ansogning on optagelsc son
og siden i EbeLtoft. Landsforeningens en selvstændig klub afslået. Det er ke-
fornand var blevet syg i ltalundborg, og deligt, at salraenslutnin6en uden no6en
da han undlod at ringe besked, blev no- grund år efter år nægter denne nye klub
det, efter nogle tiaers venten, udsat en optagelse.Steilnefordelingen var 1o for
uge. LL inod.

Af nye ting, den var tiL behandling 21 dages regelen for deltagelse i
på plenarforsan!.ingen, kan nævnes! udstillinger ændrcs til lB dage.

Landsforeningens navn blev ændret til Landsforeningens statuttor og re6-
SAUi1'.{EI'ISIUINIIYGEN ler skal ongående åjourfores og udsen-

AF DAN$IARI(S R.ACEKTiITEKLUBBER. des til i:redlen:rerne.
§ 6 i statulterne ændres tiL, Forret- Stamtavlerne til killinger skal

ni,ngsudval§et består' af 4 nedleniler, son være bestilt inden dyrene er trttEne-
væ1ges for 2 år ad gangen, sålecles at for-der ganle. Ellers kan uan if<tåE*tå-n-
nand og sekretær vælges de ulige årstal., d"*fIer1T killingerne.
kasserer og næstforrirr-:.nd, åe lige tal. At der på udstillinger også bliver

Tikoelding af katte ti1 en udstilling en opdrætterklasse, hvor det er sten-
er bindende, og det indbetalte gebyr be- navnet, der tæl1er.
tales il<ke tilbago. Prisen for Transfers er sat )i1

Der betales også fuld getyr i kI. L. kr. B,oo. Disse skal folge alle kette,
Fæ1les annoncerin6 i dagspressen tiL der eksportercs.

oplysni-rrg for koiier.e af kiitte. Det er forbudt at pr.r.re ned lcatte,
Dctte stente JYRAKS bestyrelse ir,rod. der tilhorer sedlcn1:er af Dissidcntklub-

Dtnne annoncerin6 cr r:rent soo en kampagne gsr.
imod dissidentklubbt:n i Kobenhcrvrr. Vi syn- FIFEs gcncralforsanling afholdes i
tes ikke særIig; 3ociL oir ternken, og nentc, t(obenhavn den Io. septerit:el. Ref enat
eit pcn6ene kunirc værc givet ud ti)" nogef, heraf viL koltre i JLrlenunleret.
bedre. Dette puirkt irlev dog vedta6et med. /\14 stcr:':or r:od 7' Y;;-1i,',";l{r/,11

ti i','i il'--'/l

tr-yr.LÆF{p,. \q:= 1i>,
Fortsat fra forrisc nui.rr:er. -7;ii:-F

Ilvert iriciivi,:1 harr jo i hurrr]r..,aiisl af kert. på. nitcr sp:rltnir;.r får vi da
fcrskclt-l i.ge an.l.-gn o3 irvis di.sse :.:rvoC rs l;c kr'-' :1cijonc1,, ---^,: lr'"r.r ri:r'i:yttet et styk-
frit, vi-l1e t.r1:1.e1 for konLr-:rationrniili;;-., ke, cp3 Cer.lor hr,or i:æ: b,;står af on
l:ederne være helt cD:.r'':t, nr'i;:: det er. Cn f.:d:'i.:r,.-i,': :g en lc(!1.c.rdc d.e1. læi:o1:1r.,net
do3, i!.r:re" De cr jo koblct sa:....:cn i irrc,.r,o.
so;,.c!, o2; nå ricrf'o: ,;;ives år.1iiF,,ri-s i arv,

Cei:crnes ko;-i-i-rrg i i:r'onosone:: er di;;
iklle g:.rnske Lil)r;.,ric1iB. Ve.f Canr:o1sen af
konsc;:llr:r, kan rlcr tiL t.ider ske et brud
på l<ronoso:len, sit <lcn 1rg;:sorr f;r cr. drej..-ning, oj- det af'hr::kl;cilo stykhe vol:ser for-,

ha1,:,.: s c-,re;'!rryd:.,:, .i, r g.;

lircnc soi:p:r r
qtbl,rd:flil.tP

t

I

ti-t'-

=}q',
Q.rZærrtr'

s#'w*



ARVELIGHED.
f'ortsat fra forrige side.

In nutation er en uventet forandring i
anrc:nlæget, der f. eks. kan opstå, hvis den
æ ,jller begge gener i et par bl-iver beska-
åi+;et, og derfor ikke kan virke på nornal
-å'te. De fleste r.tutationer har recessive
f,syeegenskaber, og viser sig kun hvis de :
:odt:r13es fra både fader og noder. Son ek-
sesp:l på nutationer kan nævnes albinisne,
tsrpcrlsf fortynding af visse farver (sort
rrrivcr ti-f ufat, rødt bliver til crene.)

iJ.isse eksenpler er jo uskyldige og kan
qdo,; bru8es positivt indenfor opdrættet.
Erle er det, når nutirtj.onen forårsager ai.s-
årnnelser eller sygelige an1æ9. Også her
ienCer vi desværre flere indcnfor katte-
opdrættet, rleg behover blot at nævne nav-
iebrok, g:rnespalte, knæk på ha1en, skelcjet-
ied, cg ikke :irindst leta1-genet, rier bevi-r.-
Ier, at afko"rr-ret er dodfodte, eller dor
s;rt efter fodslen.

Hvis raan har nistanke oi, .rt der lnden-
foi' ens avlsrlyr findes eet, dcr er bærer af
at såd.rnt anlæg, så vil det være rigtigst
a& undlade at bruge det til av} ;rere. Der
er jo kun et begnenset antal racekatte at
:rbejde red, og for eller siden vil en så-
;iln ii:r.ts afkon blivo parret tilbage i den
s.=:rc lilrie, hvorved den dårlige egonsl:ab

son ikke engang ejeren kan tage ud af bu-
rene. Selvfølge1ig var typen og farven
på kattene it<t<e så Bod, soin den er i dag,
nen nu, hvor vi har så mange fine dyr at
arbejde ned, og hvor vi er nået så vældi.g
langt netop med Siamraoen, burde vi tænke
l-idt mere på også at forbedre karakterent
o6 tage alle de dyr ud af avlen, der viser
tegn på nervøsitet e1Ier hysteri.

Irlåske vi11e vi i beg:'ndelsen ødeIægge
noget af det fine exteriør, men ved on-
hyggelig udvæ1ge1se indr,.nfor det material-e
rned god karakter, der er ti] rådighed, vil--
1e meget kunne opnås,

Hvor er det synd, at en dejlig race
som siameseren har fået et så dårl-igt ry.
i'letop her' er der en stor. opgave for kom-
incnde opdrættere.

Selvfø1gel.igt er det ærgerligt at skul-
Ie ta6e en fin og dyr avlsl<at ud af av'tenr
nen når det drejer sig o;r sygelige anIæg,
riå nan ikke være eJ;oisiisk. I.ilan rnå være
sig sit ansvar son opdrætter be,viCst og
olinin'i'e dct s;,3eiige,

(H:,nnY,
---ooOoo..*-

i(OI',]T.TiiDE U D5 TI LLI NGDR .

So.sept - 2 okt.
6. - 7. okt.
B. -9. ?r

2L. - 2V, n

29. - 1o. oo

5. - 6. nov.

1!. .- 2o. rr

25, - 2?. n

1o. - 11 dec.

11. - J-5.jan.67

1o. - 12.feb.
24. - 26. 'aarts
April 67.

t

siår ud. KøBEi:iiAVI{ (Rac:-katren)
JeA har tit hort opdrættere si_ge, at

:r''r bare cie passer. på, at ciyret bliver par- GÅVLE

:et ned cn frisk kat, så sker der i-kke no-. LUZ,IRN
_:ei. Det er selvfolgelig riz;ti6t, at det af-
ro:r, den fodesr ilrke se1.v er dei.ekt, nen PARIS
if9 ki11i-nger, der fodes efter en sådiin OSIOr:ydsnjnB, vil bære det dårlige an1æg vide-
;-= skjult, og det vil soil en pest spreaes G0TEBoRG
':lenfor en race, sii racen i lobet af for- I,I0RNBER.G
,.-,..,sende få år vil være odelagt" Når man er
,;,crætter, må inan også tænke på frerotiden. SToCKHoIII
irrt t,ager nange flere år at rette en odelagt A1{S1ERDAI6
: rce op, end det tager at få de dår1i6e an_
1:l spredt, KøtsENHAVN (Darat<)

I:{:n kan o6så i denne forbindelse tænke ZURfCHr1., hvordan Siaiieseren i 1obet nf de sidste
=s år h:,.r forandret karakter. Da jeg udstil-ESBJERG
,.ie f:rste gang for 12 år siden, kendte nan NøBENHAVN (Racekat.ten)
-'- :re til disse skruphysteriske Siainkatte,



NYE OPDRÆT.

I
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Hvide Sia::oesere, eller Foreign Whites,
som de kaldes i deres hjemland, England, er
elegante, slanke katte af Siameser type, nen
mcd renhvid. pels;og gule elIer bIå øjne.

De er en ny vari.ation, son er frenbragt
ved langvarigt, I<onlrolloret cpdræt, idet
Ce oprindelige ei<semplarcr er krydsni-n3er
rirellem Siainesere os llvide Er-rropæiske i(or,t-
hårskatr:e.

Plene gange er det sket, at der cr født
hvide kil-linger i kuld efter krydsninger
mc1len hvide korthårskatte x siaracsere, nen
dissc kil-linger er altid enten blevet kastre-
ret eiler krydset 'Lilbagc til europæiske
korthårskatte.

I dette tilfælde er de ori6inale krycls-
ninger sket med overlæg, og man har så avlet
de hvidc killinger tilbage til sianesere Ben-
nen man€le 6enerationer, idet nnan hele tiden
lrar udvalgt- de mest typiske eksernplarer ti-1
at fortsætte avlen rned, Resultatet er blevci,
at nan nu har en ny variant, - den hvide si_a-
acser.

Disse katte føIger standarden for siame-
sere på aIJ-e punkter rned undtagelse af pels-
farvcn og gjenfarven. Øjnene kan være gule
cller blå. Pelsen e! helt hvid uden noget
skær af crene og ligger tæt ti1 kroppen, så
den ikke er nodtagelig for snavs oB forbLi-
ver skinnende hrrid uden nogen speciel pels-

C13så sianeserens tenpereinent har de ar'-
ve'-. De er kær1ige, inteLligente, yndefu1de
og sclskabssøgenCe.

Foreign l,fhite kattene har fået deres b1å

af
Patricia Turner,

England,

øjenfar=ve fra siameserne, og ikke
fra de europæj-ske korthårskatte.De:'-
for er disse katte ikke dove, sorl
titrfæidet of Le en i:rcri hvidc katt,eu
og øjenfarven er. skinnende dybblå.

Der er ingon ti;ivl orn, at hvide
Perserkatte ined bl-å ojne r:re.l hcld
kunne krydses ned CoJ-ourpcints på
sanne nåCe son ovcnfcr. beskrevet,
hvorved opdrætteren får en hvid Per-
ser med blå øjne, der ikke er døv,
da den b1å øjenfarve i dette ti1-
fæ1de ri1le være siameserens øjen-
farve. Det er samtidig rnuligt, at
man kan forbedre den blå farve på
Perserens øjne, hvis nan bruger
Colour!.oints med *od øienfarve.

Dette kan selvfo1ge1j.g ikt<e nås
ved en enkel krydsning, men ku;r gcn.-
nen planlagt avlsarbejde gennerrl fle-
re generationer og nøje udvæIge1se
af de ke.tte, der koamer de ønskede
egenskaber nærmest.

Der er i England tre forskellige
linien af de hvide Sianesere. De på-
gældende opo.rættere a:rbejder saniaen
og har dannet en samrnensLutningrder
har neget strenge regler for opdræt-
tet. Enhver, der ønsker at købe en
sådan kat må underskrive disse reg-
ler, der går ud på, at alle katte,
der ikke bruges i opdrættet, skal
kastreres eIler steriliseres, og
avlshanner må kun anvendes til hun-
ner, der til hører raedlemiier.

I

t



Disse regler er lavet som sikkerhed
roC både Sianesernes stantavler og [The

foreign l?hi"tesil stamtavler.

Pointskalaen ser således ud:

15
25

L5
5

t5
1o

loo

Fejl;
Ulassiv form.
Rundt hoved.
Kort tyk hale eller hale iired knæk'

Tyk strittende Pe1s.
årrnn., grå el1er øo66rr (ct bIåt o6 et 8u1t)
øjne.

Pels:
Hoved og ører
KroP
Ben og Poter
Hale
Øine
xåndition
Total

1.5

I

HUNKAT?ENS tøBETID
11r.

af Dr, Ferenc Ung, lIako6.

Ved slutningen af foregåen<le afsnit
af r.lenne seri-e berølte jeg <ie bivirk-
ninger, son kan følge en Iøbetj.dshæm-
ii:r,le behandling, specielt :aed Perlu'-
iex, Virkningen er! at. nan fre:rkalder
:r'cræglighedsl-ignende tiistand hos
dj--",i, - dnr.' son folge heraf holder
cl,' r-ed at lobe . Ved ti.lførsel af det-
te r),':oilestc:'onliplnerde stof på et tids-
!Lr.lte rie r' 1i-gge.' f;r den naturlige

viste en iøjnefaldende nedgan6 eftu:r at kat-
ten var blevet behandl-et inecl Perlutex. (iuan
bor observere llere tilfæ]-dc inden det kan
fastslåes ned sikkerhed, at det ei' Pcrr-l-utex,
dcr er skyld i denne ned6ang i frugtirarheden).
Desrrden er der obser,ve:r,ct tj-Ifæl-eie, hvor delr
nye I-øbcperiode ikl:e vil.le korinc i g;ang r,r'r-
ra1t, rnen forst efter bctyricJ-ig 1æ:rgerc ti,J,
3nd dct sædvanligc"

pr:i:csteroi,-i;rodukiion, standses fc1,, llan l(an jo funciere ov(-'tr, h\/ad dcr skcr
iiii:.ernes udvikling, og ægIøsningen raed de i sin udvitling standsedc foLlikier.
fi-r:rier ikke stcd. l an afbryder også 1iv- qg acd de ovrigc, endnu iklle rnodne ægcc1ler?
!rJC.ir';- .cg skedeslinrhindernes opbygning, Selv ort rne.n i;iler :,iest on hormcnets virk-
hvi:l-.I(et kan forkl-are, at mange katte ntr,g på hypofysc::, kan man ikkc næ6te, at du:,
f,år'udrlocl (scm tegn på livnoderbetæn- i ti6nee. mla rno.,'e hornonllri':oarater. af dcr-inc
åe-r":e) af rlcnne behandling. I\etop fra grup:.)g, foreligger. cn dir.ckte påvi-r,lcning af
E..r: rsker ved man, hvo! veldig IløIsom colledcl-nin6cn, hvi.J.i<et lrar mcget stor bciyrl,-
Ti,',.-.-.r1er-s1j-nhinci:rn'.: er ior horm::ncl-Ie ni-ng fcp de ægceliers vcdkor::rcirdeo der er i
fcr'r. i;.:rrclser. 06 et løbetids-standsende aktiv ur:ivil_lirig. irrii:r vci, al _!'. ekg. ccr.ciso,-r-
i::.-,.,.rr,1; ned et hornici;llrræpar:rt cr intet præp.:r.ai-i)r ke.n væ.i.e å=sag ti1 udvikJ-i-ngsfejl
enic L errd el med v:i -'.1 r: freriikai.rll: fojl* iros fos+-re, hvi_:, man behanC.le3 rnn4erdyr,:.1 .
fi::l .;.:-c;r. 1i.J j;ret cr rleget fols:nt, og:;å overfor ar:c.li:i,

Llan ,rar end::u i-klre iled sikkerhed
r:.:r,r^,.:r rrrn,-,r&tcre, at riet på3æ:rlende l:;T;;';H:'ii'ilolurl.ffi::tr;l;::i3iriilrll,".
uid:ier s't:uL1e pirvirl.ie l,:atten:: su1fier€ p..-ri+^.. i^-,.- ";lebepci.ioder 1;å uonslter; vis;, - tvær.:.- ::;'::":r::;;"I:;; :";T;;*l"l:;:; ;;lt};t'i-"r,-'pfl,1699s <ier i rappcr.tern-:, at dj-s-.ikt:e vide o:; helt r;ikr.e på, at det er abs:.;1u.t
se .Lebe;',eriocler i:1irre:: helt norilale. usky.t-cli.;;t, og i.I<ke 6;ive:: skader, d.er l,år:ke

==== === ======= ===== =====
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::.,::,;rer til at s1å ud i kommende gene-
r-.ii-oner. t,letop irertil sigtede jeg, da
_:r i foregåei:de artikel skrev on gene-
::ske skader.

.re6 vil r:ed nogle linier ontale
:. :.ndre æglesningshæmmende midler,
r-,r lindes. itisse vi1 ikke bl_ive be-
: r.:vet så Oetaitleret, da deres. anven-
-,:iscsnuligheder er ret indskrænkede,
:: i effektivitet står de klart bagefter
:l! ilcrn?vntc niddcl. .

Foroelen ved nogle af disse er, at
r: .ar en ne63et kort virkningstid, Iaver
:;:,ie uorden i dyrcts hormonelle balance,
-^: nan behover ikl(e at bekymre sig om
ire:tidige fost,crskaden. Ulenperne er,
icruden Ccn mere bcsværlige dosering
'lvec kraftig overdosis kan ilan t-orgifte
.::rten), den neget tiurtigt aftagende
'.,:-rkning. Endvidere kan de have bivirk-
:rnEer, der ko.n være rot ubehagelige
: !r k:ttcn.

Santlige disse præparater er ve1-
.r:ndte indenfor. nedicinen, og har et
a=iles præg, - alle har neddænpende,
::roligende effekt. Denne virkning kon-
::r vel tilpas, når' det drejer sig on
:.,'r, der er neget hojrogtede i lobeti-
rln, nen hvad iaan .forst og fremnest
s:,3ter på er at indstille LH produktio- ..

::n, sant stindse a:glosningen og befrugir
: : nSen

iiecl Perlutex-tilforsel, blokerer nan
:3så LH udsondringen, onend på en anden
:.aCe. D6r stsndscs d.et centrale hormon
.L:{) vcd at nan tilfører et uvæsentligt
-..J:Eon (Perlutcx, son ncncs at efter-
-:-3ne det naturlige orogesteron i denne
s::,nenhæng)i ireget aktiv forn, tidlige-
:- .,nd det nor;.ialt skulle konme, og i
:v:rfIod,

Ved behandling ned beroligcnde præ-
::rate!', afbryder nan den nerveimpuls,
ier går frem tiL hypofysen via fterve-
3:ner, og son har til opgave, at sætte
je:ne kirtels LH produktion igang. Disse
=ii1er skal gives under lobninBen, -
ve: parring direkte i tilslutning her.-
:=1, :en hclst dog for parring. Målet
:r netop,3t r.ren dænper hunkatten, så
:::. :oliar op xed. at kaIde, og falder

til ro. Hyis iaan g;iver .Je:r i begyncleS.-
sen af løbningen, når parrirrgslidspunlr-
tet endnu ikke er indtråOt, da udnSrtler
nan i forste rælike cieres alnindelige
beroligende virkning.

Af' 'de r:est kendte r:i,i,.d1er eI. ATi?OpIll,
i40i?FII§| CHLoRPROi,.{ASIl.t, pROirinTASIN, RE-
SERPIIi oB NEILIBl-l?AL,de stoi'fcr, der vecl
afprovning har vist evne til at forhin-
dre æglosning;. E1'ter fuldbyrr}.et p:rrring
er disse uvir.ksoirne.

Her nog:r1e orC on de tre relativt
anvendelige, set fra et praktisk syns-
punkt.

RESERPIN (SenpasiJ., CIBÅ.) er kei:isk
beslægtet ned et stof, son i lang tid
har vi:ret nnvi-,irdt for sin i;ode virkning
på sexuelJ"e områder.

Hos SERPÅSIL er det berre en bief-
.fekt, nan udnytter, for at neddænpe
lcbningen. Don har hort virkningsticl,
dosis: oroo) - or15 ngr.

PROiIETAZIN (Lcrgi6an, RECIP) og
Chlorpronazin (Hiber.nall LEO) er begge
nærbeslægtede bero)"i6ende stoffer, sou
i en dosis på 1ro - ,ro ngr ciænper kat-
tens lobeytringer. Deres vinkning horer
snert op, hvorfor gentagne doser er noo-
vendige. Ved hojere doser, specielt r:ed
Lengigan, får katten balanceforstyrel-
§er, hvilket vi-ser sig ved on tiltagen-
de dårLig kontrol over bevægelsernel
slingronde gang, olj falcl ved f. eks.
forsog på at hoppe op e1ler ned af nob-
1 c rnc.

En. anden type af beroLi6ende miCler
er NEI'r1BUTAL" Dette er et soveniddcl
tilhorende Barbituratgruppen, son i LiE-
hcd ned sine keniske slægtning€, bero-
liger den i lobetidon stærkt eksaltel.o-
de kat.



ÆGLøSi{TNGENS STIJIU LERING.

bcr også oi;tales tit sidst. Dette pro- r;len ofteilskindrægtig?r - 06 det horer ti1 de
ålen er i lig,hed :led de foregående, meget ne6ct sjæ1dne tilfælde, at hun foder nornall
sere udforsket hos de ovrige husdyr, og c1e I praksis gives disse hornoner i r:eget
<Ier in<ivundne erfaringer kan desværre ikke hcje doser oE gcnneil c.lt for kort tid, hvil,
uCen videre overfcres til- ka.ttene. O::: det- ket betyder, at ltatton får parringslyst for
te gores, bliver resultatet her væsentlig tid.li€t, længe fon hun rådcr over raodne æ6-
itårligere end hos flertallet af andre ar- cel1er. Sandsynligvis kunne nan opnå 1angt
ter. Det er ikke riruligt at udl.ose æglos- bedre resultater, on nan 6av r:i-ndre og lang,
nin6en hos katte u<len parring eller' and.en sont sti6encle doser i65ennen Iængere tid, og
ti-r-svarcnde stinulans (dog er ca, 5% af på denne ::åde 6ive folriklerne bcdre forud-'
irrnnerne spontant ovulerende) sætning for at Llodnes.

På d.e:r anden sicle er en paming ikke Forucien de ovcnnævnte FSII og Chorion-
tilstrækkeligt til at forårsage æglosning, gonadotropinen har li:n også provet Progcstel
bvis ikke hunkattens hele orga.nisne er i ron i d.enne sanuenhæng. Teonetisk sct nå del
trberedskabrt ti1 en så<lan. Problenet er rigti6ste nåde ve:'e, at:'lan efter en ca.
altså dels at bringe hunkatten i en ti1. nånedslang FSH + LH bchandling ned langsont
§tand, der Eorr at hun er nodtagelig for stigende doser, sta<1i6 fortsætter denne
p.rrring (aette er 1ot) clels at forsoge behandling efter. opnået æg1osnin6. På dette
at frc-irbringa en udvikling af ægca11erne, tidspunkt tilfores også Progesteron, indtil
så at der ved tilfælde af p.aming findes nodcrkagers og hypofysens nu allcrede ctcbLe,
:rodne, befrtrgtningsnulige, udviklingsd.ue- rede hornonsanarbejde sorgelr for en fortsat
lige celIer, cler lian konne }os, - og saii- nonlgl d.ra:gtighed. Vanslccligheden og noglen
tidig skaL livnoderen vaiere parat til at til clet hele er, at i:unnc bostenne de opti-
tage inod disse. nale forbindelser ::cllen de. forskeltige hor.

Endnu en forudsætning ::å være i orden, noner. Dette viser sig at være vigtigere en(
- a1le hor$onfaktoren nå være sanstente, selve nængden hos den ene el1er den anden
så en fortsat nornal fosterudvikling er hornonkor:ponent.
sikret (denne del af stinuleringen er svæn) l,{an hai også provet andre nåclcr, f. eks
Han kan helt enkelt sige, at denne <lel end-:red §strogen alene, sat:rt d.ette i konbinatior
nu ikke e'r lose på en tilstrækkelig sikker ned Progesteron, hvilke l:i<tler har værct i
aåde for k.Ittons vedkonu:cnde. stand. tiI at frc:rkalde lobeperioder. øSIRA-,

rif dct tidligere skrevnc fre*rgår clet, DfoL-EDi:soA? (en ostro5en) t."n stir,ulcre oplr
it en ogning af de a;ggestokstinulerend.e bygningen af cn fuldt ud,riklet livr:ocierstiri
horironerr forst og frer:uest FSH, frernkal- hinde hos en kat i lobet af Lo - 3.4 dages
der aktiv sexuel adfærd hos katter tj-l behandling. (oyret k.oi:urer også i lobeperiod6
og red i en r:eget hojere, grad end det nor- Hvis Cer findes porlne ægcc11er efter 14 da-
n;lle, (naturligvis i en vis gnad beroenrle ges forlob, ken en gravid,iiet indtræffe.
på dosen). Katten er pamingsviliig i ne- Lobningens stir,ulering på hornonel vis
get hoj grad. befinder sig dog stadig ricre elIer nindre

Sanne virkning kan nan opnå ned S.K. på ekspcrir:cntalstadict (rros t<atte). I sair-
Chcriongonadotropinen (rrvittet er ægge- nenhæng :red dette sporssnåt aktualiseres
stoksstinuLerende hornonerr frerastillet probienet on, hvorvid.t dot overhovedet er
af det drægtiEe dyrs modenka€ie e11er urin). nodvendigt at stiilulere lcbningen ?

Begge disse behr.ndlinger giver dog et En hunkit, sou er i sine bedste ånn og
lige nedstående resultat, hvis nan nåler son er frisk, bchover ikko d.cnnc hjæIp, -
det i antallet af fddte, raske killinger, o6 kun den slags hunner bor bruges i en ra-
Trods intensiv lobnir.rg og nasse parringer tionel avl. EI,ga,.,:.re1 hun, d.cr begynder at
bliver hunkatten sor:r. re'gel ikke dræ6tig, - skulke fra sine nornale },:ibninger, oB hopper
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RUFUS AV VERVILLE, ueme. Ejer: Frø V. Lang, Soerige.

Cbincbilla, Jqøeline ao Ostergfllen.

Ejer: F'rø Haglønd, Halmstad.
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Røde Abessinierc -* Jeferson,
Marcelle og Albertine af Yala.

Opd.: Fr* Henry', Knudsen.
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STAMNAVN »TAMIKO«
Opdræt af brune-, blaa- og lillamaskede siamescre samt

Brun Burma.
Bestillinger paa hillinger modtages.

Opdræt af COLOURPOINTS (langhaaredc siamesere)
efter engelske importcrede forældre,
»Katten rned d3t dejlige temperdment«.

Jane og Kurt Pet'ersen,
Ny Højen pr. Vejle . Tlf. HøJen 184
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over den, bør man ve1 lade være i fred.
Hvis lgbnin$cn hos en voks:n, ung

o6 f'risk lrunkat ikl<e sker normalt, trå
Cet vel betr.agtes son en defekt, og eå-
canne dyr. bør nan ikke anvende i avlen,
Det er kJ-ar';, at den, son roåske har L-':rbt

tg!sU,:

en dyr hun af becsi-e afsLaltning for at
bruge den til avlslyr, .og siden fi.,:it;r
ud af , at dcn iki:-: l<an .;i.r,e nogle r"::,-
Ee:. , gerne vi.1 gril,e, '1...i.1" en cl-icr anden
f'or'r:r for hjæLp, Delne har,cll-enåC-o en for.-
st åc iig fra .lø lel-: esr:,,; ssi.rje s:r jl spu i1i( ij e1',
- sel-',' on Cel e:n i striil r,'c'd- sund-c avls-
Drl nalppel.
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JYRAKs udstiliing i K0LDIT'{c.
1l|. - 15 rlaj 1966.

JYRAKs nye lysegrå bure tog sig rig-
e.ig ud i den festli6 pyntede sa1 i Kol-
åing. Væggene var dekoreret ned børne-
t.egninger af katte, tcgnet af r:n 4. o6
en 5. }<1asse fra lladsund skol-e. ildstil-
lingcir var godt besø6t af publikun, og
Llubben fik rnanqe nye modlemner.

Donnere på udsi,illingen vari
Lan6hårt Per ililflin{-O}qssn, Daninark.
§orthår: Thea Volkersen, Tyskl-and.

udstillingcns bedste katte blevt
Sest in show, TtLIZETTA KAIIIAKURA, 1illam,
itun,,:jcr,, E. Lauritsen, Saxild.
Eeristr: 1an4hår: ALADDfU AV 0STERGyLLEN,
i;r'unt:'.bhy iran, ej er, Poul Due, Århus.

Bedste un6dyr, lrn3hår, Riji{GsilOliiis SYSSI. bl;
crene hun, e.ier, ileidi Runge, Slegelse.
Bedste ungdyr, korthår, JEAIiETTE VIflLLIi{GT0}1,
brun'easket Siaii, hun, ljer, fru Karen Bech,
Dr.onninglund.

VERAXs udsbilling i TøNSBERG.

L2":- :-* : * qt-åu§t l"?*:---=-ffit Gr -i;rite eåns, VEnAK holdt u(istil-I:
og der var gjort ct stort oll Sodt forarbejde
for at gore udstillingcn fr:stlig. Klubbcn ha'

fået konne ny tnedeiljer rxed VERAKs vnrtcgn, d

forestifler guc.incen Freja, der koltuer l:ørcni
i sin vogn, forspændt katte.

Dor::rere på udstillingoln var!
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Langhrir: Fru Hjaldis Rohlff, 0s1o,
Korthåri Rrt<, Rågnhild Lersdotter, Sveri6c

1958

De bedste katte på udstillingen blev:
Best in show, Il.lT,CH. IjÅRGUERITE AV HAGA-
VIKEN, hvid hun, ejer fru Hedvig Nystrdn,
Sver.ige.
Bcdste korthår, I,IINOSCHKA AV BOHUSLÅN,
Russian Blue, hun, ejer, Fru Kari Dah1,
NorBe.
Bedste ungdyr, B/.ST AV DROTTEN, Abcs-
sinicr, hun, ejer, fru N. Andersson,
Svcri6c.
Der var ingv-n langhårs ungdyr på ud-
sti-llingen, hvorfor et sådant ikke kå-

JYRAI(s udstillin6 i ÅnHus;
,,-4sept.t!66,

Udsti§ingen i Århus btev alle ti-
ders. Ikke blot var det den største
udstilling, der nogcnsinde er :fholdt
i JyLland, nen der hrr heIler ikke for
været en så stor publikunsinteresse for
en udstilling her,

Lige fra. der blcv lukket op Lordeg
forr.ri.ddag, og til der blev lukket Søn-
da,;, aften, gik der en stadig stroa af
folk op og ned ad trappen, og vi var
selvfolgeIig alle g1ade, både lor de
mo.nge penge, vi fit i kassen, og for
den store interesse, r:lan viste for de
udstillede katte.

Der koll rian6e ny nedlcn,ler ti1,
06 der btev solgt adskillige killinger.

Den snukke sal var pyntet ned ]-yng
og havreaks, og aIle Jyraks bure var
i sving til de onkri.ng I5o katte og
killin5er. Et dejligt kuld på B pcr-
serkillinr:er vakte stor interesse, li-
gesorn de søde Colourpoints og do" to
nyinporterede Rexkatte, en sort og en
hvid, trak nange follt ti1.

Sondag efterni<iCag kou frøken Århus
for at udtrække vinderne til publikuns-
konkurrencen om idis Århus, Det blev en
dejlig Chinchilla, Coletto Geneser, der
sejrede. Den havde over dobbel-t så nan-
ge stenrler, son nogle af de andre favo-
ritter, og dens ejer, fru E1o, Åritus,
fik overrakt et tinbæ6er.

De bedste katte på udstillin6en var!
Best in show: Int.Ch. HERI,{OSO VhN iitARI-
ENDAiIL, Abessinier, han, ejer, Henny
Knudsen, Norup.
Bedste langhår: Ch. Aladdin av 0STER-
GYLLiN, bruntabby han, ejer, Foul Due,
Årl:us.
Bedstc unBdyr, langhårr RfCOS S0L0,
b1å h:.rn, ejer fru ,'i. Brinkled, Kbh.
Bedste un8dyr, korthår! CAo !'rsLLfitGtOI,t,
brunn. Siar,r, ej er, fru Karen Bech,
Dronninglund,
Bedste kuld: B persorkillin:j-er ef-
ter Lackin6 du l,/iont d'Lrbois o61

Toft,3årdens Jaqueline, erj er. hr'. B jeinne
Pedersen, Kobenhiivn.

SYDKA?TEIIS udstiltingaffi- i HELSTNGBORG.

UdstiLlingen afholdlcs i to store saIe,
::ied god plads både ti1 kattene og til
tre donr:erringc, hvor bedønnelsen fore-
,3it<. vcjrct var næslcn for 6odt, og det
var ciejlig;t at lrulne sætte si6 på fri-
Iuftscafeteriet og nyde sol.en m.n.
Den eneste udstilldr fra JYRÅK, var fru
Jctte Petry, Kcbenhr.Vn, son opnåcde
CACIB på TOFTGÅRDii{S BI}iE, o6 CAC på
i.iUH SJA EN SJA.

Lordag aften invj-terede Sydkatten
i.i1 en vellykkr:t fcst på klubbcns reg-
ning. Bordet var pyntet iled sjove Cho-
koladckatte, og der vo.r ston deltagelse.
Best in show blcv; Ii$f,Ci{. NOUNOURS DE
FERItrIIVEr: Chartreux han, ejer fru Aina
Bjdrnberg, Svcri6c.
Bcdste langhåri STORITIiHATTENS ADRIET'INE,
iivid hun, ejer frr.r G, Ekelund, Sveri6e
tscdste un6dyr', 1an3hår: SÅPfliETTE PUSSY,
hvid iran; ejen, fru E. Renborg, Svcrige.
3.:dste un8dyr, korthårr SUPRA AH TEDDÅ,
i:run:.l.Sian hun, ejer fru B.S6c1erfing.



DET LTLLE fuIT.RAKEL.
-'.'.:-.-..:*
På nin Englandstun i somner besøgte jeg

fFu I'ludsonr som opdrætter de kendte Siankat-
te med stamnavn tTSUPRAW.

I samtalens løb nævnede jeg, at jeg hav-
de rnistet en killing i foråret, fordi føds-
Len Liik for langsogr, og den liUe killing var
dodfødt.

Pru Hudson fortalte og. demohstrerede da
for mig, hvordan man genoptriver en sådan skin-
dod ki11in8. l,ietoden, som hun havde Iært af
en dyrlæge, håVde hun seLv prøvet med held
to 6ange i dette forår.

ilvor tit har. man ikke stået med sådan
qa lj-Lle 1ivløs kiuing i hånden, og prøvet
at 3ive den kunstigt åndedræt, uden resul-
*-atn hvorefter een opgiver den.

Her er fru Hudsons metode, son skulIe
være meget effehtiv, hvis der da overhoveclåt
er håb I

iLlan tagcr hurtigt ki11in6en i henden i
et k1æde (så oen ikke 61ider fra 6n), ståt-
ter hovedet med tommel og pegefi-nger (hove-
Cei; skal vendc frenad) oB slyn8er killingen
irårrit frenad og nedad i luften 8 - 1o gange,
Iigeson når r,ran ?tsIår v:rnd af en våd bade-
'.lragtil, Dctte er for. at få luftvejen renset
:'cr sl-im og vædskc.

Derefter tager man killingen i hovedet og
iypper clen i neget varmt vand, -u*l"gf*f -._q!
ran kun ned nød oB næppe kan holde hånden
i ?et i å.ie-*ikr e *"å*ffi i.et
.:ftcr hinanden, sitledes: dyp - op dyp - op
*tc. l,an må ikke holde killingen i vandet
:en l.:un dyppe. Pludselig trækker killingcn
i-orbcnene op under hagen og gisper, - hvis
altså eksperimentet lykkes.

Fru Fludson visto mig en kvik killing
på to måneder. rgDen vil"te jeg norualt
lrave afskreveter, siger fru Hudson, r?lnen

;eg tænkte, at jeg jo altid kunne prøve,
og sc selv, hvon godt det lykkedes. ! lrt

Prøv selv næste gang, og hvis det
lykkes, 1ad mig da få et postkort, så :}'
jeg kan skrive det ti-1 fru Hudson, Det
vii bestemt gLæde hende at hørc.

(HennY)

JYRAKs adresser.

Fortrand:
frffr§IE6nnsEN, vesselbjersvej 251
TIf.(o61) 9.41.11. Hadstcn IJo.

Itræstforua.nd. .. '.

EliILfE ISKOVT Grc.nvej 16, Ho.dsten.
T1f . (o61) g.4r.rr. ,H.adsten 49r.

Se.q'ctærj
JANE PETERSEN, Ny Hojcni Vej1e.
11f. Højen 184.

Hadston

Stanbo. ssekretæn:
GRETHE JENSEIV, Flostrupvej 28,
rrf. (o55) 2,46.5:-.

Kolding,

Kasserer:
ErtFlE6eRSEN. (aclr. og ttf, son forliand
Giro nr. 5.85.o9

Redaktor t
rifrr"li?Tl;i-rllsi,i,r, Thehoj., lrorup.
r1f. (oe5) 8.il.15.

B estyrelsesnedlenner :
HELIIIUIH J;iNseivr (i-ar. og t1f. son stam-
bogssekretæren)

NTEI,S STADSVoLD,
Viaduktvej, Viby, Tlf'. (061) 4.?Z.BB.

---oooOooo---
JYRAKS KØBENIIAVNSI:FDELING.

--:============
Fornand;'FEE-ffiilFr,u{c-oLESEN, 

Lend.sebakkcn 2},
Holtc. Tl-f. (ol-) 42.o2.25"

Næstfornand I
GRETHE SCHITIIDT, Virunigade 52, Virurn.
r1f. (o1) 84,85.52.

Sekretær:
BIRcftTE cl,l'lNIK, Toftojevej 31 B, Vanlose
T1f. (o1) ?1.oo.11.

Ka sserer :
lilARIAritiE I.iAGNUS, Bogevej 16, n Skovlunde.
r1t. (o1) 9L.21,55. - Giro nr,5.V?,?4.
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ABESSIN IER _ 
i?;;,;i;å,

Srrliærdig, charmerende, hengiven og intelligent. Lydløs,
oEsaa naar den er i løbetid. Ideel til lejligheder.

-{'lshan: HERMOSO van MARIENDAAL, hollandsk
inrcort. Bedste ungdyr København jao. 65. CAC i Malmø
o3 Kolding. Bedste korthaarskat Aalborg august 65.

\'lshun: DESEADA van MARIENDAAL, netop hjem-
k,rmmet fra Holland.

Agsaa opdræt af Perser (Angora).

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

Siaru-ban - int. Cbampion

JESPER AF GYLLING
6 guldmedaljer

Killinger lejlighedsvis til salg

LISE BRANDBYGE
Skolegade, Gylling

Telefon Gylling 106.

Brunmaskede

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

Inge Nielsen
Nr. Rind pr. Skals

TlJ. Nr. Nnd 17 han ben2ues

sMmesere

Til avlstieneste 
,

Champion JAWA BOA
- brun Burma han.

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

Gerda Pedersen
Vesselbjergvei 25 . Hadsten
Tlf. Hadsten 330
Kaldenr. (061) 9 41 11

Burma-og Siamopdræt

Helmuth Jensen
Hostrupvej 28

Kolding
Telefon (055) 24651

Killinger til salg.
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alle
kattevenner
er
velkomne
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JYDSK RACEKATTE KLUB
Stiftet 1934

Anerkendt af

Fdd6ration Internationale Fåline d'Europe

The Governing Council of the Cat Fancy, England

Klubbens sekretariat anviser adresser paa

opdrættere og ejere af avlshanner

Bladet "Hvæssebrættetu sendes medlemmerne gratis

En,klub i trivsel -
en klub, der arbejder for kattens vel

Eftertryk uden tilladelse forbudt


