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Opdræt af COLOURPOINTS
(laoghaarede siamesere)

efter engelske importerede forældre.
»Katten med det dejlige æmperameat.,

Stamnavn ))TAMIKO««
Opdræt af brune-, blaa- og lillamaskede siamesere

samt Brun Burma.

Bestillingcr paa killingcr modtages,

Jane og Kurt Petersen,
Ny Højen pr. Vejle . Tlf. HojGn 184

Abonnement pr. aar kr. 9,00

Annoncepriser:
1/6 side kr. 10,00
112 side kr. 35,00
1/3 side kr. 2O,0O
111 side kr. 50,00
pr. gang

Arterter i Hoæssebrættet !

Hvæssebrættet
- blaa, hvide og sorte efter
import fra USA, England,
Frankrig og Sverige
samt
eneopdrætter af europæisk
korthaar, bruntabby.

Dr. B. Gannik,
Toftøjevoj 31 B . Vanløse
Trf. (01) ,1 00 11

Toftgaardens perserkatte

ABESSINIER -IåT,T,"J"
Stilfærdig, charmerende, hengiven og intelligent.
Lydlgr, o_Bsaa_naar den er i løberid. Ideel til lejligheder.
Avlshan : Int. Champion HERMOSO van MARIENDAAL,
vinder af bl. a. bedste ungdyr, bedste korthaarskat og
bedst in show.
Åvlshun: DESEADA van MARIENDAAL. - Begge
hollandsk import.

R E X 5å {['å- åfJ:I:t 
med nøisbtød'' krøuet pers'

To udsøgte hunner, en sorr og en blaa, importeret frr England.

Henny Knudsen - Thehøj pr. Norup
Telefon (085) I31 16



HVÆSSEBBÆTTET
udkommer 3 gange årligt.

Ansvarshavende redaktør:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, Norup, tlf. (085) 831 I5.

Annonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej 11 , Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - 1B 21 11) 507.

Lay-out:
Hr. Efraim Lauritsen,
Hudevej, Saksild pr. Odder,
tlf. Bude (s4 09 33) 93.

JYDSK BACEKATTE KLUB

Formand:
Hr. Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 1941 11) 330.

Næstformand:
Fru lrma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Arhus N.

Kasserer:
Fru Gerda Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 1941 1r)330.

Sekretær:
Fru Jane Petersen,
I\;løddebrovej 11, Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - 18 21 11) 507.

Stam bogssekretær:
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, Kolding,
rrf. (0s5) 24651.

Eestyrels es me d le mm er:
Fru Dina Andersen,
Holmevei 253, Højbjerg,
rlf. (06) 27 25 10

Hr. Niels Stadsvold,
Viaduktvej, Viby,
trf. (06) 1477 BB.

Fru Maya Høgild,
Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79.

Fru Nina Eibye,
Funch Thomsensgade 14, Århus N
trf. (06) 168526.
E. Lauridsen,
Sensommervej 85,
Skjærbæk, Silkeborg.

Miss Arhus

Udstillingen i Århus
Igen i år afholclt JYRAK er-r veilykket udstilling i År-
hus, denne gang på Østergacles Hotei. He]digvis havde
rr-range r-r.reldt sig som hjælpere, og JYRAK vi1 gerne her-
n:rec'l tahke al1e, der: rakte er.r hjælpende hånd på udstil-
lingen. Ivlalrge r:acer var repræsenteret, og der var i år
usædvanligt mange kiilinger og ungdyr. Korthårsdom-
meren, fru Thea Volkersen fra Harnbr-rlg valgte sine bed-
ste katte blar.rdt Siameserne. Bec'lste korth:irskat blev Sal-
rveen Blue Grace, ejer Elisabe th Kristoffersen, bedste
liorthårsunqciyr: Tan-riko's Devil, ejer iar-re og Kurt Pe-
tersen. Bcdste korthårs l astrat: Bahnrs Louis, ejer B.
Giekstrup. bedste korthårs kuld: Efter Saiween Blue Gra-
ce, ejer Eiisabeth Kristoffersen. Lani;hårsdommeren, dr.
Doeksen fra Holland hårede den sn'rukke sorte Perser-
han Siln,a-lWyte Tiffany, ejer E. Ringsted, til bedste
langhårsltat. Blandt langhårsungdyrene sejrede Emilie
Møllers blå-creme hun, Mitte af Hamr.nersholdt. Bedste
l<astrat var Bjørn af Kiersgård, ejer Karen Griin, og bed-
ste langshårs kuld: Efter Pantheons Goiden Linda, ejer
Anni Nielsen.

Til Mis Århus kåredes en dejlig Chinchilla ki11ing, Ben

Quick af Øresundshøj, ejer Eva FIilfling-Olesen.
Lørdag aften }ravde r.i en vellykket fest på Sabro Kro

mecl suppd og dans. Vec'l middagen overrakte formanden
for Dankat et meget smukt tinfad til klubben, en garre
fra Dankats medlemmer. Det fine fad skal udsættes sonr
vandrefad og biiver uden tvivl et eftertragtet klenodie
på freratidens udstillinger.
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V{-roeligbed,

(fortsat fra forrige nummer')

Oprindelig har alle katte haft samme farve,
nemlig en grånistret farve, der er en blan-
ding af sort, chokolade og gult. På et eller
andet tidspunkt har genet for farven for-
andret sig, således at farverne ikke rnere
produceres hver for sig, men blandes, og da
den sorte er den stærkesre, er katten blevet
sort. Sort og brun er faktisk den samme far-
ve, men på grund af, at der er forskel i far-
vens partikelstørrelse, ser de ikke ens ud.
Det samme er tilfældet med sort og blåt. Ge-
net, der bestemmer partikelstørre1sen, er et
recessivt gen, der skal modtages fra begge
forældre for at vise sig. Til albino-serienhø-
rer silver, burmeser og siameser. Mar-r kalder
det albino-serien, fordi det drejer sig om al-
ternative former af det samme gen, der har
indflydelse på samme udviklingsproces, men
på forskellig måde.

Den rene form for albinoer er helt hvide
rned røde ø1ne. Den form, der kommer nær-
mest albino, er siameseren, der er født helt
lrvid, og først begynder 

^t 
fe farve efter er

par ugers forløb.
Oprindelig er siameseren en ensfarver kat,

men genet for ensfarvet er blevet beskadi-
get, således at katten kun udvikler farve på
»spidserne«, hoved, ben og hale. Gener for
siammønster er recessivt. Farverne indenfor
siamkatte arves på samme måde som farver-
r.re på de ensfarvede katte, og alle farver kar.r

introduceres indenfor dette mønster. De far-
ver, der er anerkendte i øjeblikket er brun,
blå, chokolade, lilla, rød, skildpadde og tab-
bymaskede (lynx). Man har også frembragt
langhårskatte med siammønster, de såkaidte
colorpoints.

Som rettesnor for, hvad de forskellige
farvekrydsninger vil give i et kuld, kan
nævnes nogle eksempler:

brun X brun : rent brunt kuld,
brun X blå : brunt kuld med blåt gen.

Krydses disse hybrider (killinger med
skjult recessiv farve) indbyrdes, vil man få
killinger i forholdet 3:1 (3 brune og 1 blå).

Krydses en brun hybrid med en blå bliver
resultatet 1:1.

De biå avler altid rent, idet den blå far-
ve kun vil vise sig, hvis det pågældende dyr
bærer det blå gen i begge alleler (genpar).
De blå bærer altså ikke brunt, for gjorde de
det, ville de r.ære brune i stedet for blå. Er
den brr-rne (dominante) farve til stede i ar-
vematerialet, r.i1 den altid "slå ud". Choko-
lades forhold til brunt er det samme som
ovenfor beskrevet..

Krydser man derimod chokolade med
blåt, vil li.uldet blive brunt, dette skyldes, at
genet, der bestemmer partikelstØrrelsen, kun
modtages i een portion, og dette gen kan
ikke virke, undtagen den modtages fra beg-
ge forældre. Kuldet kan ikke blive choko-
lade, fordi genet, der frembrir-rger chokolade
partikler ikke kan virke, og det samme gæl-
der for genet, der frembrir.rger blå partikler.
Kuldet bliver derfor brunt.

Krydser man derimod en af disse kiilin-
ger tilbage til enten den blå eller den cho-
kolade part, vil man få halv brune og halv
blå (eller chokolade).

Lilla er chokolade, der bærer en dobbelt
dosis af den blå faktor, altså en slags for-
tyndet chokoladefarvet. Alle lilla katte bæ-

rer således chokolade, hvis man bruger en

chokolade partner til en lilla kat, vil man
få halvt af hver farve, hvis den chokolade
bærer anlæg for lilla.
Bwrmakatten eller Burmeseren er kaffebrun
med mørkere aftegn i hoved og på ben og
hale. Hvis man krydscr en Siameser med en

Burmeser, vil man få en mellemform, idet
disse gener er ufuldstændig dominante over-
for hinanden. Denne -.11.-lo.:,?,,"53]j:;
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ABBESINERE
og ztildhaue.

At' Maria Falkena, Holland.

To unge katte, der er plettede som Ocelot-
ter, og fire meget små plettede katte, delr
ene 6 måneder, de andre tre omkring 10
uger gamle - det er de katte, jeg vil skrive
om i dag.

For nogen tid siden skrev jeg en lille ar-
tikel til "Flvæssebrættet<< om mine brasili-
a-nske vildkatte Buena og Candy. Jeg var
så stolt af mine exotiske karte, at jeg sim-
pelt hen måtte fortælle alle og enhver om
dem. På det tidspunkt havde jeg ingen fo-
restilling om, hvilke spændende hændelser
fremtiden ville bringe.

Buena var uden tvivl den mest iøjnefal-
dende af mine to vildhatte, med sin slanke
krop, meget lange hale og fascinerende, sro-
re brune øjne.

Lille Candy, den mest sjældne af dem,
var altid venlig, men blev ved med ar. yære
sky, når der var fremmede til stede. Hun
blev beundret af alle, fotograferet og be-
skrevet i. aviser og ugeblade. Det er ofte
blevet betvivlet, at disse små katte overho-
vedet eksisterede. Ofte er de blevet forveks-
let med ocelotunger, og i de samlinger af
sydamerikanske skind, som findes på mu-
seerne, har man ikke kunnet sige, om det
drejede sig om oncillaskind eller skind af
ocelotunger, da mønstret er så meget lig
hinanden.

I november 1961 fik vi chancen for at
l.øbe en oncilla han, muligvis den eneste,
cler findes i fangenskab. Vi døbte ham Mi-
iagro, som er der spanske ord for "Vidun-
der« oB anslog ham til at være omkring 8

måneder gammel,

I det følgende forår parrede han sig med
Candy, og resultatet blev en meget lille kil-
ling, der kun levede i 3 dage. I det mindsre
blev Candy hos hende i kassen i 3 dage,
hvorefter hun dukkede op med en mine som
en ung pige, der vdd hun er en skønhed, og
som kærligheden venter på rundt om det
næste hjørne.

En ny parring - efter en periode med me-
gen hvæsen og knurren for Candy's ved-
kommende - resulterede i 2 små oncilla-ba-
byer. Hun passede dem fint i æblekassen.
Deres øjne åbnede sig først efter 1,7 dage,
og først da de var omkring 2 må.neder gam-
le begyndte de at spise selv, Candy tog ma-
den til dem og tillod ikke, at de spiste af
min hånd. - Og hvor var de lydige!

Hvilken belæring det var at iagttage ud-
viklingen af disse til fuldkommer.rhed op-
dragne kiliinger. En lille lyd fra Carldy, og
de vågnede op fra den dybeste søvn og for
som pile hen til deres mor. En anden lyd, -
og de holdt omgående op med at løbe rundt.
En tredie gav dem lov til at begynde at
spise. Jeg har lært et helt oncilla ordforråd,
og har aldrig hørt er sprog, der er mere in-
teressant og spændende. Fortsættes side 18
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SYGDOMME, HOS VORE KATTE,
I dette nr. forlsættes dlrlæge Sødruolds artihbel oru caenstående emne.

Udover ormene i tarmen har vi også ar-r-

dre parasitter, dels utøj; lopper og lus, som
lever i kattens peis, og dels øremider, solrl
lever i kattens ydre øregang. Desuden har
vi kattens rovmide i pelsen, og denne rov-
mide kan også gå på hunde og mennesker og
være irsag til en meget ubehagelig hudkløe.
Disse rnider er ikke større end enden af er-r

knappenål og lever i bunden af hårene, og
de er derfor meget vanskelige at lF, øje pi.
Når en sådan kat kommer til d1.1lpgs, 6.
man ikke kan påvise 1us eller lopper. kan
det derfor være nødvendigt at indlægge der-r

på klinik, hvor man her kan påvise denr
ved at svøbe katten ind i et tæppe og an-
bringe den orrer et .vlrmeapparat et kvarters
tid. Når miderne mærker varrnen, i<i:avlcr:
de ud på spidsen af hårene. og man kan i
det øjeblik, man tager tæppet af, være hel-
dig at se nogle små, hvide prikker, son.r

skvndsomst søger ned i bunden af pelser.r.

Disse mider kan man udrydde med de sarn-
me midler, som man anrrender mod ius og
lopper, medicinske bade eller pudder, som
ikke er så effektivt. Derimod er der nu
komnret et præparat i handelen. Telusol,
som er i sprayfom, og med hvilken man
har mulighed for at genr.remfugte hele pel-
sen ned til bunden af hårene.

Hvad angår lusene, lever disse hele deres
lirr på katten, d.v.s. de lægger deres æg i hå-
rene, og de steder, vi finder flest luseæg, er'

bag ørerne og på bagsiden af lårene, men
når der er tale om mange lus, finder vi både
lus og æg fordelt over hele pelsen. Lusene
lever af skæl i pelsen, og af deres æg udvik-
les larverne til r,oksne lus i løbet af 3-4
uger. I{os velnærede og velplejede dyr, der'

får den rigtige host og pasning, ser vi sjæl-
dent disse katte stærkt inficerede med lus,
og man mener, at specielt b-vitaminerne er
af betydning her for modstandskraften.

Af syn-rptomer ser vi kløe i pelsen, katten

b1i-rer rastløs, og appetitten kan svigte, og

den kan ikke finde ro om ltatten. Huden
er ofte rød og irriteret på grund af, at kat-
ten klør sig. Behandlingen er som tidligere
nævnt rnedicinske bade, puddere eller spray-
behandling, som skal gentages nogle uger i
træk.

Med hensyn til lopper er problemet her
større, end hvad lusene angår, fordi lopper-
ne ikke opholder sig på katten hele tiden,
men kun, r-rår de suger blod, ellers findes de

i tæpper, gulvsprækker og steder, hvor der
er mørkt, og her lægger de også deres æg.

Det er derfor sværere at komme af med lop-
perne, fordi ikke alene skal katten renses,

men ciet er også r-rødvendigt at få dem slået

ihjel, der findes i møbler, tæpper og gulve.
Symptomerne er de samme som ved lusene,

hudkløen han dog være kraftigere, og hvis
man kigger katten godt efter i oelsen, kan
rrran som regel finde lopperne, men kan ik-
he se de levende dyr, man vil se, at huden er
nren, idet der fir-rdes en mængde små sorte
korn i bunden af pelsen, der knaser, hvis
man smuldrer det mellem neglene. Det er
loppernes afføring, og hvis man anbringer
iidt af det på et stykke hvidt papir og hæl-
der vand på, vil man se en rødfarvning af
papiret, fordi afføringen indeholder blod-
rester, som loppen har suget i sig.

Behandlingen er den samme som ved luse-
ne, men blot bør man her tænke på. at det
er nødr.endigt med rengøring af de rttm,
hvor katten opholder sig.

Udover lus, lopper og rovmider har vi
også hos katten 2 specifikke mider, nemlig
øremiden, som er næynt, og skabrniden.
Hvad øremiden angår, er det den samme
mide, r.i finder i ørerne på, ræve og hunde,
og den er i størrelse A,2-0,4 mm og lever i
øregangen af ørevoks. Flvis man med et
otoskop kigger ned i øregangen, vil man se

miderne løbe rundt på overfladen af huden.

-)
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Der vil være rigeligt med brune skorper i
ørene, så meger, at katten af og ril ryster
store klatter ud af øret. Imidlertid kan kat-
tene have øremider benr.rem et godt stykke
tid, før de begynder ar vise tegn på, at der
er noget gah med ørerne i form af, at de
ryster på hovedet og klør sig rneget i ører-
ne, og ligefrem laver sår på ørelapperne.

Hvis man ser disse symptomer, skal man
straks søge dyrlæge og få klarlagt, hvad der
er galt, og få katten behandlet herfor, idet
øremiderne jo ikke alene giver kløe i ørerne,
men også forårsager en betændelse, og hvis
denne får lov at udvikle sig, kan det senere
være meget vanskeligt at få denne slået ned,
selv om man har udryddet miderne. I vær-
ste fald kan betændelsen gribe over på trori-
mehinden og lave hul i denne og gå videre ,-
ind i rnellenrør<t og herfra i det indrå øre
med hieineforstyrrelser til følge. Sidstnævn-
æ hører til sjældenhederne, rnen kan fore-
komme, og så er der ikke andet at gøre end
at aflive katten.

Jeg vil derfor på det stærkeste fraråde
at vente og se tiden an, om det ikke forsvin-
der af sig 5911,, eller spørge en ar.rden katte-
hoider, hvad det kan være, og så efter hans
råd dryppe en eiler anden tilfældig olie i
øret pi katten. For hvis det ihke er øremi-
der, men en øregangsbetændelse, evt. mel-
len.rørebetændelse forårsaget af bakterier, vil
en sådan behandling kun forværre tilstan-
den og formindske mulighederne for at ku-
rere katten.

Skabmiderne, en type af sarceptesmider,
finder vi også hos karten, og den giver her
anledning til en stærk hudkløe på grund af,
at den borer sig ind i huden og er årsag til,

at denne bliver rød og fortykket, den lægger
sig ligefrern i foider med tykke grå-gule
skorper. L-rfektionen srarter på ørerne og
breder sig herfra tii hoved, hals, forben og
bagben. Den kan ikke ses med det blotte
øje, men åyrlægen finder den ved at tage et
hudskrab, som skal gå ret dybt ned i huden,
så meget, at l.ruden bløder. I dette hudskrab
finder man rniderne.

Svarnpeinfektion: Ringorm m. fl., \floods
lan.rpe. Smitte til mennesker og hunde. Me-
get udbredt bl. vildkatte.

(Fortsættes i næste nr.)

Milo \Milhelmscn, Norge slår trommen ved Jyrak's
udstillings - soupp6

KAITE

N§hON FOR HUNDE

FUGI.E

Århus Dyrepension
Vioduktvej, Viby

Telef on Arhus 14 77 88
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l(ommenlqr til
pointbedømmelse....

Af Kate Stierncreu.tz, (Palmgren)
Med stor interesse har jeg læst, hvad der er
skrevet af dommcre og udstiilere om dette
emne.

Efter jeg gennem mange år har studeret
såvel FIFEs standarder som alle de engelske
bøger og redegørelser, jeg har kunnet få fat
i, og også den amerikanske dommer F{arriet
Volfgang's bog ,Shorthaired Catsn, er jeg

virkelig begyndt at undre mig cver, at poin-
tene, sådan som de nu er fordelt for de for-
skellige racer og kattens forskellige legems-
dele, virkclig skal tages alt for bogstar.elige.

Det er adskillige år siden CCCF (The Go-
verning Council of tre Cat Fancy) i Eng-
land fordelte disse points, og det amerikan-
ske pointsystem afviger ret r,æsentligt fra
det oprindelige.

Selv om man måtte synes, at ta1 er bety-
delig mere nøjagtige end et antal adjekriver
og superlativer, skulle man noh henvendc
sig til de pågældende instanser og forhø;:e
sig om, hvorvidt det pointsvstem, der nu e;:

i kraft, er så nøjagtigr, at man kan overg'3
til pointbedømmelse.

Der findes f. ehs. visse farver hos per-
serne, der ikke får nogensomhelst point for
halen. Hvordan skal man da forhoide sig
for at være nøjagtig. Lad os tage et andet
eksempel: Vi har to smukke Siamesere, så

godt som fejlfrie. Den ene har udsøgte øjne
af enestående farvc, men den anden har og-
så fine øjne, så. vi har ikke nogen grund til
at give minuspoints. Vi kan ikke i dette sy-
stem give pluspoints, og begge katte får der-
for samme antal points. Dette er hverken
rigtigt eller retfærdigt. Flvis pointsystemet
skal kunne udnyttes rigtigt, bør man kunne
give pluspoints, når nogle katte har noget
ckstra smukt.

l'il slut vil jeg gerne give udstillcrne meci-

hold i bemærkningen orr championkattcr

"En kat bliver vel ikke smukkere, lordi dcr.r

rykker op i charnpionklassen.. Der findes
en del dommere, der synes, at en kat, der cr'

bievet Chan.rpiorr, bør have sit CACIB, h-.'i:
han ikke l-rar nogen konkrirrent, del ei bcci-
re. Der er dog hele 2 points, der skiller.
Selvføigelig skal en championkat ikhe miste
et CACIB uden vægtig gruncl, men det viiic
\rære godt, l-rvis alle dommere yderst aivor-
ligt overvejede dette spørgsmål, så at en in-
ternational champion virkelig bler. en vær-
dig repræsentant for sin race.

ADA's Pension
for katte og hunde

Dyrene er under fast dyrlægetilsyn

Depositum kr. 50 ved afleveringen

Højvangsvej 15

VADSBY pT. SENGELØSE
Telefon Sengeløse 222

eller Niels Ockens, Tolefon 786844
Stnw':ke Cb.lLargoanEarll er udvandret, ag lsar

basat sig hos Pat, og Milo lVilhelnscr, lt'orge
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DAA'KAT

I

Selskobet for danske Rocekotte

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, Holte,
Tlf. (01) 420225.

Næstfmd.: Søren Martin Jensen,
Aaboulevarden 70, Kbhvn. N.,
TIf. 35 97 79.

Sekretær: Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, Holte,
Trf. (01) 420225.

Kasserer: Ole Stadager,
Smørumvej 37, Kbhvn., Brøns-
høj, giro 637 74.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Bertelsen-Møller,

Stengade 20 2 lh., Kbhvn. N.

Bjarne Pedersen,
Marstalsgade 44, Kbhvn. Ø.,
rfi. ØB 8427.

Helge Basmussen,
lslevgaard Alle 23, Kbhvn, Flød-
ovre, tlf. 91 20 15.

Suppleanter:
Ruth Løjbert,

lstedgade 25, Kbhvn. V.
Ttf . 21 52 63.

Else Sørensen,
Audebo pr. Maarsø.
(03460) Hagested'l 19.

Revisorer:
Marianne Magnus,

Bøgevej 36, Kbhvn., Skovlunde.
Ttf. 91 23 55.

Manon Rasmussen,
lslevgaard All6 23, Kbhvn, Rød-
ovre. TIf. 91 20 15.

Sekretcerens
ilæffetid:
kt.18.30 -19.50

DANKAT's
første udstilling

Det er med stor gIæde og spænding, vi indbyder til vor
første internationale ch. udstilling.

Vi har ved valget af Bella Centret fået vel nok det

bedste udstillingslokale, der findes. Vi får masser af
plads både til misser og mennesker, uden der dog er fare

for, at vi forsvinder i lokalet.
Den del, vi har lejet, er det såkaldte rel-,reativc om-

råde med en vinterhave og grØnt op ad r,æggene. Der er

naturligvis trækfrit, og varmen er termostatstyret, og så

giver ovenlyset det fineste dagslys, som tænkes kan.

Der er selvfølgelig cafeteria og sågar en restaurant,

hvor vi hoider soupeen lørdag aften.

Om lørdagen vil vi forsøge at finde det smukkest pyn-
tede bur og give ,dekoratøren" en præmie. Forskønnel-

seskommiteen advarer mod at overlæsse med biomster,

spejle, biileder o.s.v. - man anbefaler enkelthed, men

bortset fra dette vil kommiteen være upartisk.
Publikum vil også have lejlighed til at vælge sin ynd-

ling i Mis Bella konkurrencen. Endvidere planlægger vi
en lille ekstra udstilling "Katten i Kunsten" med bille-
der af kendte kunstnere.

Af dommere har vi formået at {& to internationalt
kendte, Brita Kastengren-Remborg, Sverige, for lar.rghår,

og Edith Dunvald, Danmark, for korthår, samt de to
nationale dommere Vera Lang, Sverige, for langhår, og

Gerda Pedersen, Danmark, for korthår.
Vi håber, vi får en god udstillin1t oB at De må føle

Dem godt tilpas hos os. F{vis De vil hjælpe os i vore

bestræbelser, kan De:
1. Melde Deres kat til og medbringe Deres 3oclc i;'.r

mør,

2. Eventuelt også melde Dem som hjælper. Vi har

brug for mange hænder, også blot for "et par timer.. -
hvis alt skal klappe.

I øvrigt vil der r,ære lejlighed til at pynte bure fredag

aften. - Vel mødt.
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Siden sidst
Generalforsarnling i FIFE . . ,

Generalforsamlir.rger.r biev i ir afholdt i Pa-
ris, og JYRAK havde indgir.,et følgende fcr-
slag:

Uclskrivning af stamtavler må også fore-
tages fra 3-6 rnånedcr mod dobbelt beta-
ling.

På r.ores egen geueralforsamiinq ankedes

der jo over den ret strenlle regel. - l\'Icn r.i
fik afslag.

Yderligere havde .'i anrnoclet on'r at få
Rex og Rød Colourpoir.rt optaget piL listen
over anerkendte racer. - Afslag ti1 begge.
Motiveringen for afslaget på Rexiratte var:
Det er ikke en rACe, men en pelstyoc.

Meget har ieg lyst til at skrive om dette,
men pladsen tillader ikke, at jeg udbreder
mig mere om disse efilner.

Blot vil jeg lige fortælle om fremgar.rgs-

n-råden ved FIFEs generalforsan.rling. Der er
en dommerkomitd, som tager sig af udar-
bejdelsen af nye racer m.y. Desuden er der
en arbejdshomiti, som varetager cle ør-rige

,>2O ting $oc katde*

Kradsetræer lra kr. 12

Sengekurve fra kr. 32

Transportboxe og kasser trakr. 40

Halsbånd, spadsersnore,

mus, bolde og meget andet

IETIX KATTESERVICE
Hyltebjerg Alle 12 - 2120 Yonløse

Giro 15 94 58 . feleron (011 f1 91 11

probien-rcr. Forslagene, soin vi ir-rdgivcr, er'

inden generalforsamlingen ger-rncn-rarbejclet
af disse to komiteer, og ved generalforsam-
lingen bliver der gjort rede for, hvorfor cler
bliver sagt ja eller nej til diverse forslag.

For n-rig at se var det kun ur,æsentlige
tir-rg, cler blev sat under afstamning. Vi kun-
ne såmr:nd lige så godt har.e seudr er spør-
geskema til Paris.

Ved disse siclste linier får jcg sikkert det
halve Europa på nakken, biot mine skrild-
re kan bær'e clet! Gertla

Udstillinger . . .

I solskin og jubilæumsstemning afholdtes
udstillingen i Frederiksstad. Byen fyldte 400
år og var i festskrud, og fødselsdagen havde
lokket n.range gæster til byer.r.

Udstillingens dornmere var fru M. Hjclde,
Sverige, for korthår, og Per Hilfling O1e-
sen, Danmark, for ianghår.

De bedste katte blev:
LtttlYtJttt.

Cinndy av Shuturi, sort hlln,
ejer Mona lirling-Glaad, Svcrige.

Othello og Great Yarmouth, creme han,
ejer Eciel Ringsted, Danmark.

I{ortbår:
Rangoon Lyrina, brunrn. Siameser hun,

ejer Edith Dunr.ald, Danmark.
Rangoon Zarrna, brunm. Siameser hutr,

ejer E. I.,ristoflersen.

Udstillingen i Tivoli blev i år bedømt af fru
M. Haden-Guest, Schweiz, for lar-rghår, og
fru Roscmarie \flotrff, Tyskland, og fru Bri-
ta Ren-rborg, Sverige, for korthår. De bed-
ste katte bler,:
L,n"h),.
Silwa \Yyte \/oo Doo Spirit, sort han,

ejer E. Ringsted, Dann-rark.

ltuthsborgs Lolo, blå hur.r,

.'icr lrrga Perssou, Sverige.

Pantheons Isabella's kuld,
ejer Kirsten Holtermar-rn, Danmark.

I
)

'!

,t

10



I
!

Korthår:
Rarrgoorr Zyrrna, brunm. Sian-reser hun,

ejer E. Dunvald, Danmark.
Rangoon Blue Zia,

ejer fru E. Dunvald, Danmark.
Salween Biue's I-illa Felja's kuld,

e.ier S. Leiditz, Danmark.

Ny domm:r i furab!
.fYRAKs kassererske, fru Gercla Pederser,.

tog domniereksamen på udstiliingen i Stocir-
bolnr den 25. 26, november. F{r,æsseblrCtet

ønsker tillykke og held n.red arbejdet flenr-
or.er. Gerda skriver her om ooier.elserne i

Stockhoirn.

Stockholn'rs Racekatt klubb's store efter-
årsudstilling måtte. som flere dar-rske f-ri-
hedskæn'.perc under kriger.r, gå under jor-
den.

Lokalen.rangel halde nødr.endiggjolt det-
te. Efter at være gået igennern en labyrint af
gange, en tur i eler.ator (nedad), op af trap-
per etc., kon-r vi ind i ct garageanlæg, hvor'
ridstillingen blev afholdt.

Ligestraks, da jeg så dette, tænkte jeg:

"FIer hommer bestemt ikke noget publikun.r"

- men heldigvis myldrede det med besøgen-
de om søndagen.

Men aldrig mere rejser jeg så langt uden
at have een eller flere jyder rned, så enson-r
følte jeg mig.

Penge havdc jeg he1ler iklie fået r.rok med
af. Svenske penge er ve1 nok steger i pris,
så jeg vendte og drejede hver svensk femøre.
før den modstræbende forlod mig.

For mig at se gik udstillir-rgen ellers fint,
og et nydeligt cafeteria var indrettet i den
ene ende, hvor søde, smilende damer havde
god afsætning på varerne. Gerda

Stambogssekretæren opfordrer indsendere af
præmiepåføringer til at notere den præmierede
kats navn på de medsendte bedømmelser-

Kornmende uds tillin ger :
JANUAR
19.-21. København (Darak).
I\4ARTS
2.- 3. Malmo.

2 r-.-28. København (Dankat).
APRIL
6.- 7. København (Racekatten).
9.-'i 0. Helsingfors"

lv'1Al
3.-5. Oslo.

ALLE ANSØGNINGER OM

STAMTAVLER OG STAMNAVN

SKAL SKRIVES MED

BI-OIGOGSTAVER ELLER Pi1

MASKINEI

Dette er nødvendigt, da det er meget van-

skeligt at få rettet en eventuel fejl senerc,

r-rår først stamtavlerne er skrerret.

Buddo-Goyo Ønsker olle kotte-
venner glcedelig jul, og et godt
nytår. Hilsen Pat og Mil.o

Jydsk Røcekatte Kløb

og

, H,uæssebrætteto

ønsker

medlemmer og læsere

en glædelig jul
samt

et godt n2tår

I

I

11,



) ) - DYRL/T.GEBREVKASSEN - ) )
aa øed d.1rlæge N. Stadsøold.

a a

I november blev min kat syg. Den nyste og
øjne og næse løb på den. Jeg tog den til
dyrlægen, og fik terramycin tii den. Da det
efter 8 dage endnu ikke var bedre, men nær-
mest værre, fik jeg Cloramphenicol, som

hjalp, og hun blev helt rask i løbet af en

uge. Flendes ene øje bliver imidlertid ved
med at løbe i vand og ofte trækker hun hin-
den for. Hvad kan jeg mon gøre, s3. øjet
atter bliver rask. Det har nu stået på i 3

måneder.

Jeg bor på 4. sal og mine katte kon.rmer
aldrig ud. Hvordan mon de pådrager sig
sådanne infektioner. Flyver virus rundt i
Inften, eller bærer jeg det hjem på den ene

eller anden måde?

Den sygdom, Deres kat har fejlet, har
utvivlsomt været Rhino-tracheitis, som er
en virussygdom, der kun angriber katte.
Sygdommen blev først beskrevet i USA i
1958, og det pågældende virus blev ret hur-
tigt herefter påvist.

Man har endnu ikke kunnet fremstille en
vaccine imod sygdommen, som man f. eks.
har det imod kattesyge. Ligeledes har man
heller ikke noget effektivt lægemiddel irnod
den, idet det forholder sig med denne virus-
sygdom, som de fleste andre, at penicillin

HJ/ELP!
d2rlægen

hornrner . .

og andre antibiotica ingen effekt har over
for dem. Imidlertid er der alligevel god
grund til at anvende de såkaldte bredspek-
trede antibiotika, som f. eks. terramycin,
chloramphenicoi o. lign., idet der umiddel-
bart efter virusinfektion kommer en bakte-
rieinfektion, som ovennævnte lægemidier
har en virkning på. Når De ikke har set en

god virknir.rg af terramycinet men derimod
af chloramphenicol, kan det skyldes, at De-
res kat har været ved at overstå sygdom-
men, da De begyndte at anvende chloram-
phenicol, da de to lægen-ridler begge skulle
have en god virkning på den bakterieinfek-
tion, som følger i kølvandet på virusinfek-
tionen.

Hvad angår øjenbetændelsen, som stadig
er tilstede på det enc øje, vil den utvivl-
somt kunne helbredes med en øjensalve, der
indeholder både antibiotica og cortisone.

Hvorledes Deres kat har fået infektionen,
kan være vanskeligt at påvise. Imidlertid er
det sandsyrrligt, at De selv har haft infek-
tionen med hjem, efter at De har været l
kontakt med katte, som kan yære bærere al
smitten, uden dog selv at have vist regn på
sygdom.

Imidlertid i,i1 jeg gerne slutte mit svar
her, og så i en senere artikel gøre nærmere

rede for denne sygdom og dens symptomer
samt fortælle iidt om andre lignendc luft-
vejsinfektioner: hos katte.

Jeg har en korthårskat på 5 måneder. Som-
me tider er dele af afføringen helt mørke-
rød og slimet. Betyder det noget, og i så

tald, hvad kan jeg gørc ved cict. I{un opfø-
rer sig ellers helt normalt, spiser godt, lcger,
og hendes pels er pæn blank.
Når De skriver, at Deres kat er 5 måneder,

og at den har en slimet afforing af og til,

12



KATTEI
ortikler er min hobby , . .
*
Alt til kqttens pleje:
BøRSTER - KAMME . SHAMPOO
*
Vitominer:
F.E1LGIANZ. BONEFORI . PRO.
CAT . KIT.ZYME . KAITEGRÆS
*

KRADS ETRÆ E R
*
Kot-bog - Tronsport boxe - Fødekqsser

*
KATTEKURVE og SENGE, store og små
${olsbånd - Seler - liner, også m. sten
Modskåle - legetøj

KATTE SN S L!YR ET: Epro's tørret kød
I.ATZ. FEBON

*
(postordrer besørges)

,ERNBANE ArrE 60 . 2720 VANløSE . TrF. lotl 740660

KuttesCInd "§(ATRIi$E{( $r$t - ,CAT-LITTER" rødt
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Arvelige unormaliteter i raceopdrættet
Af d1,rlæge KareL Trojan, Prag

(fonsat fra forrigc nummcr)

Naolebrole er også er.r af de fej1, der ned-
arves. Denne fejl forekomrner rnedfødt hos

hunner og hanner i lige sttort tal. Det drejer
sig om et svagt sted eller brist i navleregio-
nen, l-rvorved fedtvæv eller talm kan træde
frem som en svulst af større eller mindre
omfang, - gerne på størrelse med en nød.
Dette er ikke til større gene hos hankatte, -
kan højst hæmme bevægelser og spring. Hos
l.runkatte derimod er det farligt, da r.eerne
ved en fødsel kan fon ærre skaden. Katte
med medfødt navlebrok kan opereres. Dette
skal helst gøres så tidligt sorrr muligt. Man
bør dog alCrig anvende såt'lanne katte til
avl, da afkomn-ret, seiv om de måske ikke
selv får nar,lebrok, vi1 bær'c det skadelige
gen videre til liomn-rende getterationer. Hvis
en kat er opereret for nar,lebrok, bør denne
oplvsning påføres stamtavlcn.

Den medfødte forstyrrelse af høreorga-
nerne og dermed følgendr.' døvhed er ikke
fuidt udforsket hos racekal.te endnu, og man
kan ikke med sikkerhed fastslå, hvordan
dette nedarves. Det er bekendt, at de reu-
hvide racekatte med blii øjne, korthårede
så"r,el som langhårede, ofte er døve. Jeg har'
dog også selv døve kattl af andre farver, i.
eks. europæiske korthår:,katte, Krner, Chin-
chilla, blå og Chartreur. Det kan altså f,tst-
s1ås, at døvheden kun irrdirekte hænger sam-
men med tabet af pig,nent, for rene Albine
håringen. Dog ser dr:e ud til, at dø',,heden
forekommer oftere lios lyse katte cnd hos
mørke. Døvheder.r ha:nger ikke dirrhte sam-
menmed tabet af irigment, for rrrrrt Albine
katte behøver ikke at være døve. Da døvhe-
den ubetinget er rrrvelig, afhænlier dens vi-
dere skæbne først og fremmest a.f de opdræt-
tere, der beshæItiger sig med ,le pågældende
dyr. Kun ved nøje sorterin,, og påpasselig-
hed vil det va're muligt at udavle denne fejl.

Selv om synet er så vigtig en ting hos kat-
ten, er heller ikke dette anliggende ret godt

74

udforsket. Hos et par racekatte og tre af de-
res kuld har jeg haft lejlighed til at iagttage
Mikroftalmie , en fejl, hvorved øjenæblet
forbliver 1i11c, og ikke er i stand til at fylde
øjenhulen ud. Begge forældredyr var dØr.e,

hvide med blå øjne, ikke søskende e11er iøv-
rigt beslrgtet. Killingerne var næsten blin-
de n.red ct ejendommeligt og ubekendt øjen-
udtryk. On.r disse unormaliteter har jeg ikke
!,.urrrret ,inde rroger i Iittcrrturcrr. Incn op-
drættenre må r,rre opurærksom herpå og be-
tragte det som et advarselstegn.

F{os raceliatte ser man ret ofte skelen, son-t

er en arvelig fej1, en udstiilingsdon.rn.rel ikke
uden videre kan forbigå. Skeletr t.redarves
donrinant, og det er derfor ikkc r;ldeligt at
anvcnde avisdyr, der skeler.

Nedarvningen af øjenfarr,en 1'rænger ncrie

sammen rned hårfan,en. Dog spiller der ar-
r.',:lige faktorer incl med Lensyn ti1 en lysere
ellcr nrørkele tone på øj,t,'rre.

Det er interessant at se, at farven på næ-

selæderet fø1ger hårfarven på samme vis som

øjenfarven gør. Jeg vi1 blot iige gør'e op-
mærksom på, at den rrarmorerede næse, de::

forekomn-rer ho:; bi. a. skildpadde katte, er

både uskøn og uønsket. Det skyldes et reces-

sivt gen, som findes i mange linier, og op-
drætterne bør være opmærksom på sagen og

forsøge at udar,le denne fejl.
Antallet af tænder og tandstillingen er ik-

ke så vigtig hos racekatte, som hos racehut-r-

de. Jeg vii blot lige bemærke, at der oftere
forekommer tandunderskud end tandover-
skud. De ileste tilfælde af tandunderskud er
fundet hos langtypede Siamesere, hr.orimod
tandoverskud mest ses hos Persere. Begge

dele er arveligt.
Ofte ses svage el1er endog sorte tænder.

Det drejer sig i de flcste tilfæide om en
svampesygdom, som begyndel ved tar.rdskif-
tet. Der er altså ikke her tale om noget ar-
veligt.

Under- og overbid er i katteopdrættet ik-



ke nær så betydningsfuldt som i hundeavlen.
Perseren lider rnest af underbid, og de smal-
skallede racekatte rnest af overbid. Jeg fin-
der det af betydning at gøre opmærksom på
disse unormaliteter, der begge, arves domi-
nant. Man bør ikke benytte disse feji til at
prØye at opnå overtyper og derved øde\æg-
ge den smukke hovedform.

Tand-Paradentose er en sygdom, som an-
griber nogle individer. Det afhænger meger
af dyrets levevis, men den er indirekte ned-
arvet. Den hænger sammen med hele lege-
mets modstandskraft og dyrets farve, ikke
mindst med hudfarven, idet lyshårede katte
med lys hudfarve lettest angribes.

Enhver racekat må tydelig i alle legems-
dele give udtryk for sir køn. Forsøg har vist,
at en hankat med et feminint udseende (ho-
veC, størrelse erc.), er mindre frugtbar end
cn han med er udpræget maskulint ydre. Det
sarnme er tilfældet med en hunkat, der i ydre
ser ud som en han. FIun har uregelmæssige
løbeperioder og får kun små kuld, Iigesom
hun ofte har for lidt mælk. Det er derfor
anbefalelsesværdigt at lægge megen vægt på"

kønsudtrykkene og undlade ar bruge dyr i
avlen, der på den ene eller anden måde af-
viger. Andre unormalireter kan nen.rlig følge
i kølvandet hermed.

Fra min praksis kan jeg beretre orn føl-
gende: Efter et forældrepar, der havde de
omvendte kønsudtryk, kom der i to kuld
følgende killinger: 1. kuld, 2,3,heraf en han
uden pung, og den anden han med kun een
testikel og med feminint udseende. Den ene
hun havde udpræget maskulint udseende og
ulige brystvorrer (5,4). Hun kom ikke i 1ø-
betid i de tre år, hvor jeg havde hende un-
der observation. De to andre hunner var
uden unormale tegn.

2. kuld, to hanner og to hunner havde alle
udprægede kønsunormaliteter.

Ved De noget om unormaliteterne ved
hannernes kønsorganer? Som dommer på
racekatteudstillinger er jeg ofte kommer dis-
se særegenheder på nærmere hold, - han-
katte mecl kun een testikel eller helt uden.

Denne fejl er uønsker i husdyrsopdrærtet og
har altid yæret. et kendetegn på degenera-
tion. Denne afvigelse kaldes Kryptorchisme
og opstår allerede på fosterstadiet. Blandt
opdrættere må denne fejl altid være en ad-
varsei, der må skærpe opmærksomheden,
men det pågældende dyr behøver ikke at
være tabt for udstillingerne. Der er jo altid
kastratklasserne.

De pågældende hanner bør aldrig anven-
des i avlen, da det drejer sig om er srærkr
arveligt anliggende, der som nævrt er et
særkende for degeneration. Somme tider fin-
des der een testikel i pungen, og den anden,
der som regel er noget mindre, forbliver i
bughulen. Når kun den ene testikel kommer
til udvikling, taler man om Anorrhisme el-
ler Monochisme. Ofre kender dyrets ejer in-
tet til denne fejl, men biiver først opmærk-
som herpå, når fejien bliver påvist af en
dommer eller dyrlæge. Man må altid anbe-
fale ar. kastrere kryptorchide katte, da de
muligvis godt kan være frugtbare.

Kryptorchisnre nedarves som en recessiv.
Alle opdrætterebør undersøge Deres hankil-
linger, når de er 8 uger, for at se, om de har
begge testikler. Hvis det drejer sig om svage
killinger, kan man udskyde undersøgelser.r
til 10 ugers alderen. En senere udvikling er
allerede et unormalt tegn, der må være en
advarsel til opdrætterne.

Foruden de allerede nævnre arvelige
unormaliteter kan man også henregne de
mange llervesygdomme til de arvelige de-
fekter. Disse overses ofte på grund af et
smukt ydre. Af disse vil jeg nævne nervøsi-
teten: >,Katten er altid urolig, hun har ,al-
drig tid" til at sove og kun kort tid til at
spise i. FIun er meger årvågen og meger lidt
tillidsfuld.. Flere hunner end hanner lider
heraf, hvorfor denne defekt ofte betegnes
som »F{y51sri". Konditionen lider meget
l.rerunder, og katten er til stadighed mager
og har ingen appetit. Der kan dog indtræffe
en ændring, når hun bliver parret. Da sker
der en hormonændring, og katten falder ofte
tii ro. Meget tit dukker fejlen op igen hos
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de kvindelige efterkommere, og det drejer
sig om en arvelig fejl, der dog endnu ikke
er udforsket til bunds.

Også arrigskab og bidskhed kommer ind
under de arvelige anliggender. Hvis man ta-
ger problemet op, vil man se, at denne de-
fekt føres med i mange blodlinier. Sådanne
individer må henregnes ril gruppen af ner-
vesvage og vil til trods for deres ydre skøn-
hed lægge en skygge over opdrættets lyse
måI.

I disse linier har jeg gjort mine danske
opdrættervenner opmærksom på mange af
racekatteopdrættets defekter, men lkke alle
de besynderligheder, der fremkommer i av-
len. Det ville være dejligt, hvis min artikel
kunne anspore opdrætterne til en skriftlig
diskussion i bladet. Så ville målet med disse
ord være nået, og jeg håber, at mange katte-
folk vil stille deres egne erfaringer til rådig-
hed for andre opdrættere ved at skrive til
Hvæssebrættet.

BU DDA - GAYA opdræt

Int. ch. Frølands Fryda - Burma hun

Int. ch. Java Boa - Burma han

Silkeborg Clarissa - Burma hun

Int. ch. Bernina Kaye - Abbesiner han

Ch. Rangoon Early - Br. m. siam han

Buddha - Gaya Bixy - B1. m. siam hun

Cavalien Sugar Tong - Sort Rex hun

Hankatte til avlstjeneste

Killinger lejligbedsois til salg

Pat. og Milo Wilhelmsen
Tolvsrød p.å.. Norge .Ilt.Iønsberg 24179

DYRLÆGEBREVKASSEN (forts. fro side 12)

leder det straks tanken hen på indvoldsorm,
idet vi hyppigst har problemer med disse
hos helt unge katte. De har formentlig ikke
set noget levende i afføringen, siden De ikke
nævner det i Deres brev, men det kan være
tilfældigt, da ormene ikke afgår dagligt,
hvad enten det drejer sig om spoleorm eller
led fra bændelorm. Imidlertid bør De lade
Deres dyrlæge undersøge hatten og med-
bringe en afførrngsprøtre, som han kan un-
dersøge mikroskopisk for ormeæg. Selvom
katten i øjeblikket ser sund og rask ud, kan
den senere blive syg af disse orm, hvis de får
lov at udvikle sig, og skulle katten senere
blive syg af anden grund, er den dårligere
rustet mod sygdommen, når den har orm.

Vi hipper medflaget!
Sammenslutningen af Danmarks Racekatte-
klubbers mangeårige stambogsfører, fru A.
Petersen, fylder den 19. december 70 år.

Fru Petersen var gennem en del år sekre-
tær i DARAK, hvorefter hun blev valgt
til stambogsfører for sammenslutningen.
Dette hverv har hun udført til punkt og
prikke i n.range ir, og ira hele landet skal
der lyde et hjerteligt tillykke fra alle katte-
folk.

LUN0EKRÆFT hos hunde os kotte

Dyrlæger ved det dyrepatologiske institut
i Zirich har ifølge fagpressen fastslået, at en
fjerdedel af de hunde og katte, hvis døds-
årsag er blevet undersøgt af instituttet, har
endt deres dage som følge af lungekræft.
For tyve år siden var det tilsvarende tal kurr
fem procent.

Eftersom hunde og katte sjældent ryger,
fører dyrlægerne den overraskende erken-
delse tilbage til den stigende forurening af
Iuften.
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON

Anna og Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. Rønde,

tlf. (06) s6 70 33

BIåmasket siamhan
RANGOON BLUE EROS

E. Kristoffersen,
Bøgevej 52, Hinnerup,
tlf. (06 - 1971 11) 316

Blåmasket siamhan
ARILD BLUE AF INI
lrma Enø Pedersen,

Grenåvej 156, Århus N.

Lillamasket siamhan
SALWEEN BLUES LILLA FELIX

Nlaya Høgild,
Hpm pr.Skanderborg,

tlf. Yding 79

Colourpoint-han, brunmasket
INT. CH. BRIARRY ZORAB

Jane og Kurt Petersen,
lrzløddebrovej 1 1, Solbjerg pr. Århus C.

tlf. (06 - 1821 11) 5O7

Blå burmahan
CH. BALLARD SULLIVAN
Gerda og Hans Pedersen,

Vesselbjergvei 25, Hadsten,
tlf. (06 - 1941 11) 330

Brun Burma

SILKEBORGS COGNAC
V. Lauridsen

Sensommervej 85, Skjærbaek,

Bruntabby perser
lnt. ch. TOFTGAARDENS BERTiL

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 3lB. Vanløse,

trf. (0] ) 71 a0 11

BIå perser
Int. ch. VITA GRANDES SOLITARIO

Dr. B. Gannik
Tol'tølevej 3'l B, Vanløse,

tlf. (01) 71 00 11

Hvid perser med gule øjne
EROS AV OSTERGYLLEN

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31B, Vanløse,

trf. (01) 71 00 11

Bruntabby eur. kodhår
lnt. ch. SPRING MOUNTAIN HAPPY

Dr. B. Gannik
Toftø.;evej 31 B,- Vanløse,

tlf. (01) 71 00 11

Stamnavn ,,TAMIKO"
Opdræt af Colourpoints,

katten med det dejlige temperament
lane og Kurt Pedersen,

Møddebrovej I1, Solbjerg pr. Århus C.
trf. (06 - 1821 1r) 507

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg

Grethe og Helrnuth Jensen,
Hostrupvej 28, Kolding,

trf. (0s5) 2 46 51

Stamnavn ,'SYRIAM"
Opdræt af blå- og brunmaskede siame-

sere samt brun burma. .

E. Kristoffersen,
Bøgevej 52, Hinnerup,
tlf. (06 - 1971 11) 316

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdraet af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna

Essiggård, Essig
trf. (06) 36

Danielsen,
pr. Rønde,
70 33

Stamnavn lNl
Opdraet af med blå og brun maske

lrma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Århus N.

Stamnavn AF AUD,EBO
Opdræt af Kam6 persere

Else Sørensen
Audebo pr. Mårsø, Sjaelland

tlf. (03-460) Hagested 119

Stamnavn ,AF FOLEHAVEN
Opdræt af blå og blåcreme persere

Tove og l-lans Damklær Hansen
Folehavevej 129, Rungsted Kyst

Opdrættere

17



ARVETIOHED (lortsot lro side 4)

Tonkaneser og er en mørkgylden kat rr-red

brunsort siammønster.
Siloer genet reducerer den gule farve, så den
bliver sølvhvid. Silver effekten er variabel
og kan producere hlr af forskellig art: 1)

helt hvide, 2) helt sorte (i mørk silver eller
røgfarvet) 3) sorte hår med hvide spidser,
.1) hår med hvide og grå eller sorte bånd og
5) hvide hår med sorte spidser.

Den røgfarvede kat er resultatet af silver
genets virknir.rg på sort. Følgende forklaring
kan måske være til hjæip ved krydsninger:

Sort eller blåt krydset med chinchilla vil
give blå chinchilla med orange ølenfarre.
Disse krydset indbyrdes med hinanden vil
give nogle røgfarvede eller blå-røgfarvede,
som imidlertid rnuligvis vil have uønsket
øjenfarve. Blå chinchilla X blå vil give
mørke bl|-røgfarvede. Blå chinchilla X sort
vil give nogle røgfarvede, og hvis den sorte
bærer blåt, vil der være gode chancer for
blå.-røgfarvede. Røgfarvet X sort vil give
bå.de røgfarvede og sorte, og bl|-røgfarvet
X sort vil muligvis give samme resultat.
Røgfarvet X blå chinchilla vil give røgfar-
vet og blå chinchilla. (Disse krydsningsre-
suitater er fra A. C. Rude's bog "Cat Gene-
tict",

ABBESINERE .. . (fortsot fro side 5)

Men jeg talte om 6 killinger i begyndel-
sen af denne artikel, og indtil nu har jeg
kun fortalt Dem om to!

De andre fire er hybrider, - faderen er
Milagro, oncillahannen, og moderen lris,
en abbesinier hun. Den første parring af
denne art skete ved et uheld, og vi ventede
ikke at få andet end døde killinger, da vi
vidste, at kattene i ocelotgruppen 1å for
langt fra de almindelige katte, til at en
parring kunne lykkes.

Nyheden om, at den "umulige kat. var
født, blev omtalt i radioavisen, og bladene
beskrev hende i store artikler. Vi kaldte

denne første hybridkilling Gloria, og selv-
følgelig passede vi hende meget omhygge-
iigt. I udseende og væremåde er hun som en
rneilemting mellem sine vilde forfædre og
abbesinierne. Hendes bevægelser er hurtige-
re og mere spontane. FIun nægter at spise
andet end kød, ligesom oncillaerne, men vil
dog også æde det, når det er kogt, hvilket
oncillaernc ikke vil. Hun har en lang siank
krop, og hendes hoved og pelsens kvalitet
er helt som faderens. Fra ham har hun også
an,et de brune øjne og de runde ører med
c{en hvide plet udenpå. Men pletterne på
hendes pels er meget mindre end Milagros,
tætsiddende og arrangeret i et nydeligt
mønster.

En anden parring meilem Miiagro og

Aurelia, en anden abbesinier hun, gav end-
rlu tre hybrider, der alle så ud og opførte
sig som Gloria, - alle hunner. Moderen er
lige så glad og stolt for sine børn som alle
andre hunkatte, men somme tider ser det
ud som om hun undrer sig over de aparte
stemmer, hendes babyer har. Efterhånden
som de udvikler sig og når den alder, hvor
abbesinierkillinger kan klare sig selv, afta-
ger hendes interesse for dem, og de små hy-
brider bliver derfor knyttet nærmere til
mig. Når jeg kommer ind og taier til dem,
r,ågner de og ruller sig sammen som en bold
på ægte oncilia maner. Det ser vældig sjovt
ud.

Hybriderne er langt mere tillidsfulde og
ikhe nær så nervøse som oncillaerne, men
de har ikke vildkattenes fine aftegn. Vi kan
muligvis få pletterne frem igen ved at kryd-
se hybriderr.re tilbage tii Milagro - hvis det
viser sig, at de er avlsdygtige.

Lige siden jeg har opdrættet disse hybri-
der, har 1eg fFret mange forespørgsler om at
købe dem, ligesom mange har ønsket at
parre deres katte med Milagro. Jeg har af-
slået dem alle, - jeg tør ikke tage ansvaret
overfor kattesporten ved at tillade ube-
grænsede indkrydsninger af vildkatte.

Hvad end fremtiden må bringe os og vor
kattefamilie, er udsigterne spændende.

18



BLAA BURMAHAN
TIL AVLSTJENESTE,
1 CAC
Opdræt af blaa ogbrune Burmesere (børnefuatte).

Ogsaa bruntabby PERSER killinger efter
LYKKEGAARDENS MINETTE,

bedste ungdyr i Oslo.
HVID REXHAN, "KRØLLE«(Annelida Pearly King) til avlstjenestr.

Rexkillinger kan bestilles
efter hvide og røgfarvede forældre.

Gerda og Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Had$ten - Tlf. (061) 9 41 11, Hadsten 330

KATTE,, HUNDE
og FUGLE

Dyrlægegaarden,
Raasted pr. Bjerregrav,
(Hovodvej 10 mellem Banders og Hobro)
Tcløfon : 064 2 26 77, Raasted gg.

modtages i pension.

Stamnavn
»øRESUNDSHØJ«

Perseropdræt: CHINCHILLA,
KAME, RøDE

lnt. Championafstamning
guldmedaljer

Killinger exporrerer til Norge,
Sverige og Schweiz. -

CHINCHILLA
Int. CHAMPION PETER AF

ØRESUNDSHøJ
til avlstjenesre.

EVA HILFLING-OLESEN,
Landsebakken 23 Holte (A» 420225.

Siam-han - int. Champion

JESPER AF GYLLING
6 guldmedaljer

Killinger lejlighedsvis til salg

LISE BRANDBYGE
Skolegade, Gylling

Telefon Gylling 106.

FELIX
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Griteborg.
Adresse: Bergsvågen 27.'
Såvedalen.

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.
Helaarsabonnement 8 svenske kroner.
Aarets samtlige numre tilsendes.



alle

. kattevenner
er
velkomne

JYDSK RACEKATTE KLUB
Stiftet 1934

Anerkendt af

Fdd6ration Internationale Fåline d'Europe

Klubbens sekretariat anviser adresser paa

opdrættere og ejere af avlshanner

Bladet rHvæssebrættet" sendes medlemmerne gratis

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


