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Wessels specialer

tætpelsede rex katte

og blå burmesere

Gerda og Hans Pedersen,

Vesselbjergvej 25, Hadsten
ttf. (06-1941 11) 330

ADA's pension
for høtte og bønd.e

*
Dyrene er under fast dyrlægetilsyn.
Depositum kr. 50,- ved aflevringen.

*
Høivangsvei 15

VADSBY pr. SENGELØSE
Tlf. (0r) 995222

eller Niels Ockens, tlf. 7868,t4

FE LIX
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
G<iteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante ar-
tikler i hvert nummer.

Helårsabonnement 8 svenske kr,

Årets samtlige numre tilsendes.

INI otrDdræt
Siam, blå- og brunmaskede

Int. ch. ARILD BLUE AF IN!

til avlstjeneste for ligestillede hunner

Killinger lejlighedsvis til salg.

L
a

Irma Enø Pedersen

Grenåvej 156, Risskov

!i



hvaessebrættet
uCkornmer 3 gange årligt
Ansvarshavende redaktør:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, Norup, tlf. (085) 831 15.

Annonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - lB 21 11) 5O7.

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

Næstformand og stamtavle-
sekretær:
Fru lrma Enø Pedersen,
Grenåvej'156, Risskov.

Kasserer:
Fru Dina Andersen,
Holmevej 253, Højbjerg,
tlf. (06) 27 2s 10, giro 6 85 09

Sekretær:
Fru Gercia Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 1941 11) 330.

Bestyrelsesmedlemmer:
Fru Jane Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - 18 21 11) 507.
Hr. Niels Stadsvold,
Viaduktvej, Viby,
trf. (06) 1477 88.
Fru Maya Høgild,
Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79.
Fru Nina Eibye,
Funch Thomsensgade 14,
Århus N, tlf. (06) 168526.
E. Lauridsen,
Sensommervej 85,
Skjærbæk, Silkeborg.

Suppleanter:
Frk. Jytte Poulsen,
L. A. Ringsvej 64, Højbjerg.
Vibeke Andersen,
Biisvangsal16 74, Århus N.

Tryk:
Codex Tryk, Århus C.

JYRAK generalforsamling

*

JYRAK havde glemt at alliere sig med vejrguderne, da
klubben den 17. februar afholdt sin årlige generalfor-
samling i KFUM's lokaler i I(lostergade. FZ rimer før
generalforsamlingen skulle tage sin begyndelse udbrød
et voldsomt snevejr, der efterhånden udviklede sig til
en kraftig snestorm og derved hindrede mange i at nå
frem.

Med Kurt Petersen, Solbjerg, som dirigent afvik-
lede man dagsordenen punkt for punkt, og de beram-
mede valg fandt sted. Hans Pedersen, Hadsten, gen-
valgtes 6nstemmigt til formand. Dina Andersen, Høj-
bjerg, og Ejnar Lauritsen, Silkeborg, der 1 løber al året
var indtrådt i bestyrelsen efter Grethe og Helmuth Jen-
sens udtræden, blev ligeledes genvalgr. Jane Petersen,
Solbjerg, indvilgede i at blive siddende i bestyrelsen
under forudsætning af, at en anden ville overtage sek-
retærposten. Denne post overtoges herefter af Gerda
Pedersen, Hadsten, og hvervet som kasserer overdro-
ges til Dina Andersen.

Grethe Jensen, Kolding, har gennem flere år udført
et virkeligt forbilledligt arbejde som klubbens stam-
tavlesekretær. Men da Grethe Jensen ikke ønsker ar
være medlem af bestyrelsen, enedes man om at over-
drage dette hverv til JYRAK's r-ræstformand, Irma
Enø-Pedersen, Risskov. Sidste år udvidedes JYRAK's
bestyrelse til ni rnedlemmer, og man fandt det derfor
rimeligt, at det skulle være er bestyrelsesmedlem, der
bestred dette hverv.

Derefter behandledes de indkomne forslag, og med-
lemmerne blev orienteret om de rørelser, der er op-
stået for at fremme større skandinavisk samarbejde in-
den for kattesporten, evt. ved dannelse af en skandi-
navisk union. Bestyrelsen fik frie hænder til at arbejde
videre med sagen.

Tii stede ved JYRAK's generalforsamling var re-
præsentanter fra ,Kattens Værnu i Århus. Man var
herfra interesseret i et vist samarbejde med klubben, og
da også JYRAK er interesseret i "kattens værn., blot
ud fra et lidt andet grundlag, skulle et sådant sam-
arbcjde kunne finde sted til forhåbentlig gavn og glæde
for vore firbenede venner' 

Jane
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Racer eller
varianter?

Følgende racer er opstået eller bevaret så

oprindeligt som muligt ved krydsninger med
egnede partnere af andre racer:

1. Abessinieren, model Nubisk kat (nu til
dags er racen renavlet, men før i tiden
parredes Abessiniere med gule og tickede
Europder).

2. Burmesere, modei ensfarvet brun kat fra
Det fjerne Østen (til at begynde med an-
vendtes så godt sorn ene Siamesere som
partnere, da de oprindelige kattes antal
var forsvindende lille).

3. Russian Blue, model såkaldt Arkangelsk
kat (en del katte ligger bag denne race,

både ensfarvede blå Europ6er og kort-
hårskatte med "udenlandsk kropsbyg-
ning"). Endnu råder der delte meninger
om, hvordan denne kat skal se ud.

4. Chartreux, som egentlig er en renracet
blå Europ6e e1ler 6cn som til rider er par-
ret ud med bIå eller blåcream langhårs-
katte.

5. Havana, ensfarvet rødbrun kat med en

broget stamtavie.
6. Colourpoint - et produlit af sort og blå

Perser parret med Siamesere, og som abso-

lut ikke burde regnes som Perser.

Og til sidst,,varianterne. :

1. Manx.
2, Rex.

Det er uden tvivl vigtigt at have kendskab
til genetiken for a1le de, der beskæftiger sig

med disse ting, men hvis vi ville gøre BeLe-
tiken til rettesnor ved bestemmelsen om de
forskellige racers godkendelse, da måtte nok
hele raceopdelingen omorganiseres. Opdræt
af racekatte, sådan som den drives af os alle
her, er vel først og fremmest en hobby, eller
hvordan? Hvis vi derimod ville gå ind i den
videnskabelige linie, skulle vel enhver op-
drætter aflægge sin eksamen i genetik ved et

universitet, før der kunne gives tilladelse til
at opdrætte racekatte. Dette gælder naturlig-
vis i endnu højere grad vore dommere. Men
det er en anden historie.

Helsingfors, den 3. februar 1968.

Kate Stierncreatz
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Rex-kattens godkendelse som en separat ra-
ce har som bekendt givet anledning til en del
diskussion. Nu ser det dog ud, som om Rex-
katten bliver acceprerer, dog foretrækker
man at tale om en ny variant i stedet for en

ny race. Der er sikkert ingen, der betvivler
rigtigheden i professor Letards teori, men
hvis man drager konsekvenserne af denne

teori, hvad skal man så sige om racen

'Manx..? Den haleløse kat er - som vi alle
veC - hverken hjemmehørende på øen Man
eller i Japan. Haleløse katte fødes nu og da
rundt omkring i verden, og genetikerne har
konstateret, at det her gælder en forandring
af skelettet, en deformering, som er forbun-
det med en lethal f aktor. Hvis man altså
parrer Manx med Manx i flere generationer,
dør afkommet. Til trods for dette er
Manx'en allerede længe blevet regnet for en

race for sig.

Som et vilkår for, at en ny race kan blive
accepteret, har man stillet, at afkommet i 3

generationer skal være r'øjagtige kopier af
sine forældre. Blandt Manx-kattene derimod
fødes der unger med hale og unger med
større eller mindre stumphale. En af morive-
ringerne mod ikke at anerkende Rex'en var,
at man kan »rexe« pelsen hos forskellige
katte. Mon det ikke også skulle kunne lade
sig gøre at frembringe en perser eller en

siameser uden hale? Teoretisk set skulle det
let kunne lade sig gøre.

Om vi yderligere udvikler denne raceid6,
kan vi komme til følgende resultat: Blandt
de racekatte, der er accepteret inden for det
internationale racekattearbejde af i dag, fin-
des kun 3 grupper renracede - nemlig:

1. Europien med godkendte farvevarianter.

2. Angoraen eller perseren med godkendte
farvevarianter.

3. Siameseren med dens gennem mutationer
f remkomne maske-f arvevarianter.



Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og lædervare-

handlere samt stormagasiner

DOSERING:
l-2 piller daglig.
Ved særlig ensidig kost
(torskefiletspisere)
gives 3 piller daglig.

Generalagentur: Farm. Lab. FERRING A/S,
København

Producent: FEBRING AB, Malm6

Ønsker De at deltage i udstillinger, bedes
De rette henvendelse til sekretæren senest
6 uger før udstillingen finder sted. HUSK:
Udstillingsanmeldelser til andre klubber
SKAL ALTID INDSENDES TIL DERES EGEN

KLUBS SEKBET,ÆR. - ALDRIG DIREKTE!

*
HUSK at stamtavler skal bestilles, inden
killingerne er 3 måneder.

*
Vær med til at hjælpe klubben ved at skaffe
nye medlemmer. lndsend navn og adresse
på interes§erede, der så vll modtage et gra-
tis prøvenummer af ,,Hvæssebrættet".

*
Sidste indleveringsfrist for stof og annon-
cer til næste nummer er 15. iuli.

*
Vi gentager listen over avlshanner i næste
nummer, da den nu trænger til at blive ført

å jour. De avlshanner, der ønskes optaget
på listen, bedes anmeldes til redaktøren
inden 15. juli. Opgiv venligst navn og alder
på katten, race, farve samt Deres eget navn
og adresse.

*
BEMÆRK: JYRAK har fået ny stambogs-
sekretær, ny sekretær og ny kasserer. Nav-
ne og adresser findes i adresselisten foran
i bladet.

*
Til pinse, når skoven bli'r rigtig grøn - så
håber vi, 1. pinsedag, at kunne samle et
bredt udsnit af racekatte til en propaganda-
udstilling i Ebeltoft. Vi har været heldige at
få et dejligt lyst lokale på Hotel Skansen,
lige midt i byens hjerte.

Forhåbentlig støtter mange medlemmer os
ved at komme, vi må jo have penge i kas-
sen, og desuden fremmer det jo interessen
for racekatte.

Nærmere om dette udsendes "E§::
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I dette nømrner sl,.tttes dyrlæge Stad.svolds artikkel otn oaenstående etnne,

Fra disse sygdomme vii jeg gå over ril at
fortælle lidt om virussygdomme hos katten.
Som De måske ved er virus en organisme,
der er endnu mindre end bakterier, og de

kan kun iagttages ved hjælp af elektromikro-
skop, og medens man kan dyrke bakterier
på forskellige næringssubstrakter, kan virus
kun dyrkes i væv fn forskellige organer,
f. eks. nyrer.

Af virussygdomme findes der mange hos

katten, og den vigtigste er selvfølgelig katte-
sygen, men desuden er der rabics, pseudo-

rabies og en hel mængde virusarter, der for-
årsager sygdomme i luftvejen hos katten, og

det første, der blev fundet her, var en virus,
der blev kaldt pneumonitis virus, og i hen-

ved 20 år kaldte man alle sygdomme i kat-
tens luftveje for pneumonitis, indtil man
pludselig var i stand til at dyrke andre vi-
rusarter fra kattens luftrør, bronchier og

lunger, og man ved, at der utvivlsor.lt er

mange, som i løbet. af nogle år vil blive
fundet. Det er hos katten som hos menne-

sket, at man har mange forskellige influenza-
vira.

Jeg vil imidlertid vende tilbage til katte-
sygen, som med god grund er den mest
frygtede sygdom vi har, idet den hos killin-
ger medfører døden i ca. 90 pct. af tilfæl-
dene og hos ældre katte i 50-50 pct. Kamene

kan blive inficerede p?L alle mulige måder,
dels ved direkte kontakt med syge katte, og
dels gennem disses afføring, urin eller sekret
fra næse og mund eller blot ved brug af
såmme børste eller kam, som har værer an-
vendt til en inficeret kat. Sygdommen er
kolossal smitsom og kan spredes i et om-
råde i løbet af ganske kort tid. I landsbyer
ser vi ofte, at så at sige a1le katte bliver ud-
ryddet af en sådan cpidemi.

Inkubationstiden, d.v.s. den tid der går
fra en kat er smittet og til sygdommen kom-
mer ti1 udbrud, kan variere fra et par daga

op til en uges tid. Sygdomsforløbet er ofte
meget kortvarigt, idet katten tit dør 12-24
timer efter at de første symptomer på syg-
dornmen har vist sig. Sygdommen varer sjæl-

dent mere end 5 til 7 dage.

De første symptomer er høj feber, som

varer i et døgns tid, og derefter falder til
normal temperatur det næste døgn og stiger
derefter igen for at falde stærkt før katten
dør. Når katten bliver syg, er den sløv og
ligger slap l-ren uden at spise noget; ofte vil
den gerne drikke rigeligt, men der optræder
tit opkastninger og i løbet af et par dage

stærk diarr6, evt. med meget blod og slim-
hinderester fra tarmen. På grund af tarm-
betændelse viI katten ofte være øm for be-

rørtng af bugen, og den vil ofte lægge sig
på maven på et koldt underlag.

Hos ældre katte, som er mere modstands-
dTgtige over for sygdommen, vil der ofte gå

flere dage, før d,e d,ør, og her kan man se

flåd fra øjnene og også næseflåd, når luft-
vejene bliver angrebne.

Denne kat blea udyillet i Paris i 1930. Den
hdr ikke et hår på Aroppen og er en af de

tjaldne hårløse franske hatte.

4
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Ny bestyrelse

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte
Trf. (01) 420225.

Næstfmd.: Søren Martin
Aboulevarden 70,

2200 København N.

TIf. (01) 3s 97 79.

Jensen,

Sekretær: Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Tlf. (01) 42022s.

Kasserer: Ole Stadager,
Smørumvej 37, 2700 Brønshøj
GIRO 6 37 74.

*
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Bertelsen-Møller,

Tuxensvej 1A, 2700 Brønshøj.

Helge Rasmussen,
lslevgårds All6 23,

2700 Brønshøj.
Ttf. (01) 91 20 15.

Lizzi Stadager,
Smørumvej 31 , 2700 Brønshø.j.

*

Suppleanter:
Folmer Melander,

Rådmand Billesvej 139,

261 0 Rødovre.
Trf. (01) 945392.

Manon Rasmussen,
lslevgårds Al16 23,

2700 Brønshøj.
Trf. (01) 91 20 15.

*
Sekretærens træffetid :

kl. r8.30- 19.30

Eouu (na N"4u

Takk for brey som jeg fikk for lenge, lengc siden. Jeg
arbeidcr så meget for tiden, at det er et c,rk å sette sig
ned å skrir.e brev, når en komrner h1'em.

Nu skal du høre, hvordan det går med \il/oodbine,

eller Binni, som vi kaller henr.re. Sandt å si så r.ar det
er.] trøst 3. høre, at heller ikke dere var helt fornøyd
med dcn lille Rex. Da jeg fikk se hcnne i lufthavnen,
frernviste jeg årets lengste ansikr. Jeg havde en sorr,
dcilig liten ting a la din Endora i tankerne, og så fikk
jeg en nesten noken, gråmeleiet en, - ncj, jeg glemmer
det ikkc. Dctte ser ud til at rette sig heldigvis. Hun
Iellel for tiden, og det ser ud, som hun bliver sort
el1er i:runsort.

I-Iun cr forør.rigt meget vakker. Et skjønt hodc, en

let os smekker krop og den utroligste lange, tynne hale.
Øyenfargen er ikke helt ren, den er halvt grØnn og

halvt gvlden i markerte ringer. Siameseksperter sier, at
cl,ette også er tilfældet med Siam, men at dette vil rette
sig når hatter.r fcller for anncn sang. Jeg har ikke er-
farrng med r.ioe lv dette, så jeg må bare vente og se.

Jcg blev en smule forskrækket for noer-r uker siden.

Binni begvndte å løpe så voldsomt, som jeg aldri har
sett noen katt gjøre. Hun var c1a ikke enda 5 måneder.

Jeg mcd katten under atmen i strak gallop ti1 r,eteri-
nærcn. Til n-rin lettelse var der intct i veien. Han sa,

at det sansl'nligvis var den store forandring i klimaet,
sl-rn r.iriiet forstyrcnde på hormonproduksjonen.

Hun er et lite sjarmetroll, og hun har sine lange

"fingre. i alt. Dct var en prøvclse for mig den første
tilJen. Jeg har jo ikke l.ratt "småbarn" i huset plt tZ ir.
Nå tar jcg det mere rolig om jeg får rnine bedste glass

i hodet. Det cr jo, når sandt shal sies, jeg selv, som har
laCt skapdøren stå åpen. Bare en ting har jeg vanskelig
for å [lemmc, nemlig at hur-r fisket op min elskede
alr.ariesnegl "Eobbyn og spistc ham. Ikke cngang en

årsren.lig beqr:avelse l:lc det ham forundt.
Jeg var meget spendt på, hvordan min aldrende sia-

mescr n.illc ta imot den n1,e, om han vil1e bli sjalu osv.
Han har jo vært cncbarn i a1le år. Dette r.ar, som de
flcste ængstclser, or-erflødig. Han er rolig som en prest,
Dcn soin er sjalu, er Binni. Hun kan ikkc tåle, at han
bljr 1iæ1et rned. Hun er med andre ord, som piker flest.

EJlers går det vældig bra. Jeg vcntcr klage lra na.
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boerne i tasjen under over rramp og larm
ved nattestider, og hvordan jeg skal få disse

til å tro, at det er kartene, som leker, det
ved jeg ikke. Det er ikke lov å holde hester
i disse leilighetene nemlig.

Lev så vel! Hilsen
Margit

Udstillinger:
På DARAKS udstilling i januar blev lang-
hårskattene bedømt af fru Aina Junglander,
Sverige, og korthårskattene af fru Elisabeth
Eytzinger, Tyskland.

Bedste langhårskat og bedste langhårs
ungdyr: Blå han §Thopee of Great Yar-
mouth, ejer fru E. Ringsted. - Bedste kort-
hårskat: CH. SAN-T-REE Dark Tobak,
brunmasket siam han, ejer fru AnitaZeinoff .

- Bedste korthårs ungdyr: Kabbarps Betsy,
blå Europ6 hun, ejer fru Annelise Jensen.

Sydkattens udstilling i marts havde i år 3

dommere, nemlig for langhår: fru M. Ravel,
Paris, siamesere: fru A, Fergusson, England,
og øvrige korthårsklasser: fru Kate Stiern-
creutz, Finland.

Bedste langhårskat og bedste ungdyr blev
endnu engang fru E. Ringsteds \Øhoope of
Great Yarmouth. Denne blå han er bare 7

måneder gammel.
Bedste korthårskat: Fru Åse Nissens brun-

maskede siameser hun: Int. Ch. Rangoon
Afrodite. - Bedste korthårs ungdyr: Choko-
lademasket han, San-T-Ree Chocolate Zor-
ba, ejer fru Gullvi Drevik,

Kommende udstillinger :

DANKAT, Købbnhavn:
Oslor
Frankrig, Compi6gne:
Frankrig, Vichy:
DARAK, København:
Ørebro;
RACEKATTEN, Kbh.:
Frankrig, Paris:
Belgien, Bruxelles:

JYRAK, Århus:
Stockholm:

DyrIæge-
hrevkasse

Kan ormemidlet PIPERAZINI oplagres i or-
ganismen, så kattene efter gentagne kure bli-
ver syge?

Hois rrløn oøerbolder de angiane doser og

lad.er 10 dage gå mellern bver kør, vil
der ileke aære nogen fare for t'orgiftning.
Hoer tablet er på 300 mg. Til killinger
giaes 100 tng og til ooksne hatte 150 mg
pr. kg hatteaægt. Denne d.osis gioes i 3

på binønd.en føl.gende dage. Køren genta-

ges efter 10 dage. En billi.ng på 1 kg skal
således baøe 113 tdblet pr. dag i 3 dage,

og en kat på 3 kg (aoksen) skal baoe 11lz

tablet pr. dag i 3 dage. Køren skal altid
gentdges efter 10 dage for at dræbe eot.
adoiklecle laroer. Midlet oirker nemlig
ikbe på æggene.

Kan der opstå svage maveforgiftninger hos

killinger på grund af afvaskning med Clora-
min i sandbakker etc.?

Hois bakberne skylles efter inden brugen,
skølle der iklee bønne sbe noget. Der
brøges 1 tablet til en spdnd ,uønd, og

bakleerne shal stå i blød ca. 1lz tinte, for
øt rnidlet får tid til at virbe.

27.-28. april
3.-5. maj
1.-2. iluni
D.-1a. jdi
30. aug.-1. sept.

7.-8. sept.

4.-6. oktober
25.-27. oktober
9.-10. november
16.-17. november
7.-8. december

6

Toftgaard afi$ pers er køtte
- blå, hvide og sorte efter
import fra USA, England,
Frankrig og Sverige
samt
eneopdrætter af europæisk
korthår, bruntabby.

DR. B. GANNIK
Toftøjevei 31 B . Vanløse

Tlf. (01) 71 00 il
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Er det rigtigt, at kate og killinger bliver
særlig modtagelig for smitte i tiden lige efter
kattevaccinationen. I bekræftende fald hvor
længe?

' Det gæld.er jo generelt, øt dyrene ennere
mocltagelige ooer t'or sygdommen lige ef-
ter en oaccination, og man bør dert'or al-
tid. skåne detn de første 14 dage,

Findes der nogen konkret erfaring for, at
den canadiske engangsvaccine skulle være
mindre effektiv end den vaccine, man får å

to gange?

Nej.

SPøRGSMAL TIL DYRL.ÆGE-
BREVKASSEN
indsendes til:

HV,ÆSSEBR,ÆTTETs redaktør
fru Henny Knudsen, Thehøj, Norup.

Rustian Bbe hun, Janine Tarat-Bulbø, eler

og opdrætter fru A. Snirde Brqtn. Hollønd

Chokolddemathet bun, SABRIEN LAVINIA
blca købt øf frt Leygradf, Holland på Ken-

ington Kitætr Sbow i London, bror dette foto
er taget.

Stamnavn aI Wie
Højt præmieret perseropdræt.

Skildpaddefarvet int. ch. blåcreme
bedste langhårs ungdyr 1967.

Flere vandrepræmier og
guldmedaljer.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Fru Emilie Møller
Bag Fortet 31, Herlev, tlf. 94 56 97.
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FOCUS PA FIFE's GE
Det var Gerda Pedersen, JYRAKs mange-
årige kassererske og formand for Sammen-
slutningen af Danmarks Racekatteklubber,
der skrev ,F{væssebrærtet«s referar af FIFEs
generalforsamling i Paris. Vi har siden mod-
taget mange indlæg og breve fra hele Nor-
den. Det er glædeligt, at så mange har villet
give deres mening til kende om denne vigtige
sag.

Carl-Frederik Nordane, Oslo, medlem af
FIFEs udstillings- og disciplinærkomitd,
skriver:

Nej, søde Gerda, så dan er det dog ibke!
Du skriver i "Hr,æssebrættet<< nr. 3 - 1967

følgende:

,Blot vi1 jeg lige fortælle om fremgangs-
måden ved FIFEs generalforsamling. Der
er en dommerkomitd, som tager sig af
udarbejdelsen af nye racer m. v.
Desuden er der en arbejdskomit6, som

naretager de øvrige problemer. Forsla-
gene, som vi indgiver, er inden general-
forsamlingen gennemarbejdet af disse 2

komiteer, og ved generalforsamlingen bli-
ver der gjort rede for, hvorfor der bliver
sagt ja eller nej til diverse fordlag. For
mig at se, var det kun uvæsentlige ting,
der blev sat under afstemning. Vi kunne
så mænd lige så godt have sendt et spør-
geskema til Paris. Ved disse sidste linier
får jeg sikkert det halve Europa på nak-
ken - blot mine skuldre kan bære det.u

Uden direkte at ville sætte mig på din nak-
ke, vil jeg også fortælle lidt om fremgangs-
måden ved FIFEs generalforsamlinger:

Indkomne forslag, nyheder fra hele ver-
den hvad angår nye racer, standards, udstil-
lingsteknik, reglementer, mægling i tvist-
spørgsmål etc. behandles i Løbet af året (pr.
korrespondance og ved møder) henholdsvis
af dommerkomiteen samt udstillings- og dis-
ciplinærkomiteen og fremlægges med kom-
mentar og indstilling til FIFEs bestyrelse,

o

hvilke så fremlægger sagerne for FIFEs ge-

neralf orsamling til al gørelse.

Generalfolsamlingen består af repræsentan-
ter (delegater) fra 11 europæiske lande, og
det synes at have gået dig ganske forbi, kære
Gerda, at samtlige sager af gøres ,ued af stem-
ning, sædvanlisvis ved håndsoprækning. Der
er intet i vejen for, at et land kan forlange
skriftlig afstemning. Hvis altså et lands for-
slag ikke vinder frem, betyder det, at det
efter demokratisk praksis er blevet nedstemt
af mindst 6 lande.

FIFEs præsident leder altid generalfor-
samlingen med et åbent øje og øre for samt-
lige indlæg i en debat, og kan du, kære ven-
inde, påvise et eneste tilfælde, hvor nogen er
blevet nægtet at fremføre sit syn på en sag

(i alt fald på de sidste 5 års generalforsam-
linger, hvori jeg har deltaget), skal jeg per-
sonlig påtage mig at fremme den pågældende

sag på ny.

o

Jeg er blevet anmodet om at komme med
en kommentar til Gerda Petersens indlæg i
sidste nummer af "Hvæssebrættet", fordi jeg

havde hvervet som tolk og referent ved
FIFE's generalforsamling i København i
1966.

I den anledning skal jeg bekræfte, at det
var et udtrykkeligt løfte fra præsidenten, dr.
Balsigers side, at FIFE ville stille en skandi-
na,uisb tolk til rådighed for delegaterne ved
fremtidige generalforsamlinger. Det har vel
været i tillid til dette løfte, at Gerda Pe-
tersen, trods sine ringe sprogkundskaber, på-
tog sig hvervet at rejse til Paris som sit
lands delegat. Der var altså ikke, efter hvad
jeg har forstået, en officiel uvildig tolk til
stede, og såvel Danmarks delegat som visse

af de andre nordiske delegater kom til at
stå i en ubehagelig situation, fordi de ikke
var i stand ti1 at fø1ge forhandlingerne.

J
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Man har senere hævdet, at der uar skaffet
en to1k, som skulle stå til rådighed for de

skandinaviske delegater. Jeg har undersøgt
sagen og fået oplyst, at den tilstedeværende
tolk var medbragt helt privat af en af de

svenske delegater, og at denne tolk nok over-
satte fra skandinavisk til fremmede sprog,
men ikke fulgte linjen op og oversatte den

anden vej, hvilket må siges at være lige så

vigtigt, hvis delegaterne skal kunne følge
gangen i forhandlingerne. Naturligvis er det

beklageligt, at så få nordiske delegater taler
tysk eller fransk, men når alt-kommer til
alt, er der jo endnu færre pZ. Kontinentet,
som taler vore sprog.

De nordiske lande udgør en så tungtve-
jende faktor i organisationen FIFE, at det
må være et rimeligt krav fra vor side, at
der tages hensyn til de sprogvanskeligheder,
som nu engang er til stede, samt ar engang
givne løfter må overholdes, og de ting, som

bliver fremsat fra Skandinaviens side, må
respekteres og debatteres på ordentlig og
parlamentarisk måde. Det kan umuligt være

i overensstemmelse med parlamentarisk form,
at de indsendte forslag på forhånd »sorteres<<

og - ganske særligt - ,,frasorteres.. af en til-
fældig komit6 bestående al et par personer
eller tre, hvis interessefelt ligger i modsat
retning af de indsendte forslag. FIFE er en

europæiske organisation, i hvilken alle med-
lemmer er ligeberettiget og har samme krav
på saglig behandling og afstemning af cieres

forslag. Når undtages det indbydende land
kommer delegaterne rejsende mange hundre-
de kilometer for at deltage i mødet, og man
må have krav på, at ALLE forslag bliver
behandlet på selve generalforsamlingen og

sættes under afstemning. Det har yæret hæy-
det fra præsidentens side, at "så blev man
aldrig færdig", men hvem har egentlig de-

kteteret, at generalforsamlingen skal være et
par timers aftenforestilling, hvor a1le møder

trætte efter en hel dag at have rendt rundt
på en e1ler anden udstilling? Det korrekte
ville være at afsætte en hel dag til forhand-
lingerne, enten dagen før eller dagen efter
den udstilling, som altid bliver holdt i for-
bindelse med generalforsamlingen. Så var
der en rimelig chance for en fair behand-

ling af alle indsendte forslag. Og folk, som

rejser så langt for at deltage, kan også ofre
en dag ekstra pi at lå, en sømmelig og kor-
rekt generalforsamling ud af det.

Til slut: Efter at have læst generalforsam-

lingsrapporten sidder man nu tilbage med en

forstemmende følelse af tendensiøsitet og nid
fra visse sider, bevidste forsøg på desavoue-

ring og forhåndsaftaler i de om middagen
foregående komit6- og bestyrelsesmøder,
hvorefter enhver møder om aftenen med

kniv mellem tænderne for at kæmpe for sin

egen eksistens og bekæmpe sidemandens. Det
er lige så beskæmmende at måtte erkende, at
dette foregår inden for de skandinaviske
lande.

Jeg tror det er uomtvistelig nødvendigt, at
man inden for Norden kommer til enighed
om et samarbejde, som kan give os den par-
lamentariske arbejdsform, vi hylder her-
oppe, og at vi i fremtiden optræder under et
fælles nordisk banner - ikke for at kræve
magt, men for at kræve den ret, som så

mange af os føler hidtil er blevet os nægtet

på grund af for meget autokrati. Vi har jo
lov til at forbeholde os vor stilling.

Eøa Rothenborg

Birger Lillie strand skrioer :

- FIFEs generalforsarnling bliver, hvad de

tilsluttede medlemslande gør den til.
Visse grundlæggende principper må dog

findes, blandt andet en procedureordning
som alle kan enes om.

Forslag skal fremlægges med ordentligt
klarlagte motiver (man må dog være med-

lI
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vidende om, ar inrernational praksis ikke er
helt i overensstemmelse med vor nordiske).

Protokoljustering skal ske af dertil ud-
tagne, og denne justering bør ske på et så

tidligt stadium, ar de udtagne har mødet i
frisk erindring.

I København fastslog man, at dommer- og
dicipinkomiteerne kunne forelægge bestyrel-
sen forslag, men ikke var beslutningsdygtige.
Bestyrelsen skal efter sagens forberedelse
fremlægge forslaget på generalforsamlingen,
og denne skal atgøre spørgsmålene gennem
afstemning i den rigtige række følge.

De beslutninger, der tages, bør være vel
gennemtænkte, og en delegat, som fremkom-
mer med en afvigende mening, skal ikke
klassificeres som værende uønsket eller op-
positionel.

Som eksempel kan nævnes, at spørgsmål
om udstillingsafgifter behandles i Bern, og
at Sveriges delegat da ikke tiltrådte forsla-
get. Norges delegat kritiserede denne opfat-
telse meget stærkt og udtalte blandt andet,
at SVERAKs delegat manglede samarbejds-
vilje. - I mellemtiden (2 år) frem til general-
forsamlingen i Paris, var virkningerne af
Bern-beslutningen blevet så ubekvemme og
økonomisk kendelige, ar samme norske dele-
gat i Paris - uden for dagsordenen -- frem-
fwte et forslag om at ophæve Bern-beslut-
ningen.

Efter min mening har signaturen 'Gerda.
på fuldkommen rigtig måde opfartet, hvad
der foregilc på generalforsamlingen i Paris.

Birgir Lilliestrønd

Fra Finland har vi modtaget:
I de sidste år har man på flere mådet væ-

ret bekymret og misfornøjet over de skan-

dinaviske landes stilling inden for den euro-
pæiske samorganisation for kattesport. Man
har syntes, at kontakten mellem de nordiske
landes landsforeninger og FIFEs bestyrelse
ikke har været, hvad den burde være.

År for år vokser interessen for racekatte.

Opdrættervirksomheden udvikles såvel kvan-
titativt som kvalitativt - nye klubber dan-
nes, og fordringerne til såvel dommere som

administrative ledere inden for kattesporten
bliver stadig højere. Man har derimod ikke
kunnet skønne en tilsvarende udvikling in-
den for FtrFE, og formerne for dens virk-
somhed synes i dag at være i store træk de

samme som i begyndelsen af dette årtiende.

Allerede for ca. 6 år siden udtalte den

finske racekatteforenings grundlægger, da-
værende ordlører Hugo Arokanto, ønsket
om, at de nordiske lande skulle danne deres

egen sammenslutning inden for FIFEs ram-
mer. Man skulle affatte forslagene til FIFE
sammen og sende en repræsentant for hele

Norden til generalforsamlingen og i øvrigt
virke for en for kattesporten fremmende,

enig nordisk blok.
Hvor gerne vi end ville deltage på mel-

lemeuropæiske udstillinger, er dette jo næ-

sten umuligt på grund af de gældende karan-
tænebestemmelser, og de nordiske lande er
derfor henvist til deres egen kreds. Af for-
skellige grunde blev direktør Arokantos pro-
jekt aldrig realiseret, og derfor kunne man
måske sige, at Skandinavien - i hvert fald
delvis - selv er ansvarlig for den stilling,
man befinder sig i i dag.

Det er givet, at det i højeste grad er ønsk-
værdigt, at efl nær kontakt og gode forbin-
delser mellem på den ene side Meliemeuropa
og England og på den anden side Norden

KATT E

HUN DE

FUGLE

Århus Dyrepensionpnnsion ro^
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 14 77 88

10



opretholdes og udvikles, men det er også af
uvurderlig betydnine, at virksomheden inden
for hvert enkelt land samt de grupper af
lande, som geografisk og sprogligt hører til
samme e:rhed, samordnes. Hvad man for en-

hver pris må undgå er, at personligt fjend-
skab og private fejder, af hvilken arr de end

måtte være, splitter "kattefolketu i separate
grupper. Når noget sådant sker, er det et

bevis på de pågældendes bristende interesse

for helheden. Personlige sympatier og anti-
patier bør ikke gives frit spillerum.

Mentaliteten hos skandinaver og europæe-

re, bosat i Centraleuropa, er som bekendt
meget ulig hinanden. Vi nordboer er - i lig-
hed med vore forfædre, vikingerne - fri-
hedselskende og oppositionslystne, medens

man hos mellemeuropæerne ser en tydelig
tendens til passivt at lade sig lede af en

gruppe viljestærke pcrsoner, som man endda
gerne vil idealisere. I4åske kan netop denne
psykologiske faktor forklare, hvorfor man i
den seneste tid har haft afvigende opfattel-
ser af, hvordan virksomheden inden for
kattesporten skal udføres. Man kan forklare
dette på hvilken måde man vil - faktum er,
at det nu er på tide, at den skandinaviske
kattesport sluttes sammen.

Helsingfors, i februar 1968.

Kate Stierncreatz

Mangt og meget undrer en nordbo, som over-
værede en FIFE generalforsamling i Paris i
sommer,

Med ørerne på stilke og fortættet koncen-
tration prøvede man at opfatte alle afgørel-
serne i hvert spørgsmål - og som sproglig
student (med ug i fransk) burde man have
haft visse forudsætninger - men man gik
derfra med uoplyste og uløste spørgsmål. En
flad fornemmelse, som jeg tror deles af ad-
skillige andre nordboer.

Svenskerne fik gcd assistance i en komplet
og upartisk oversættelse ved fru Kronv.all.
Danskerne fik ikke den samme støtte. Hvcrt
land burde nok have sin tolk, så der ingen
sproglige tvivlsspørgsmål kan blive.

Afstemningerne forekom rodede, idet man

snart formulerede spørgsmålet på 6n måde,
snart formulerede det stik modsat, så der nu
skulle stemmes modsat for at kunne forsvare
sin indstilling til spørgsmålet.

Sådanne forhold er vildledende, og af-
stemningerne bliver misvisende.

Jeg hæftede mig især ved to af vore
spørgsmå1, som også biev utilfredsstillende
afgjort:

Der blev holdt fast ved, at 3 måneders
reglen for udstedelse af stamtavler skulle
overholdes (medmindre der forelå bevislig
sygdom som årsag til forsinkelsen af stam-
tavlerekvisitionen), men om dette blev ført
til protokol, er usikkert, da det kom som

noget privat eftermumlen efter den egentlige
behandling.

Det forekommer aldeles urimeligt og ska-
deligt for racekatteopdrættet, at ægte katte
skal gå stambogsløse resten af deres liv p.g.a.
travlhed eller sløsethed hos deres ejerelop-
drættere. En sådan forsinkelse burde man
kunne betale sig ud af - til gavn for katten,
dens fremtidige eier, racekattefolkenes an-
seelse udadtil, hvor man ikke forstår vor
ejendommelige hang til at gX op i petitesser

- samt ti1 advarsel og eftertanke hos op-
drætteren og til gavn for hans klub, som får
flere penge i kassen.

En mærkelig indstilling kom til orde, da
en veterinær-professor hævdede, at Rex-kar-
ten ikke var en race, men en pelstype! -
Hvad så med vore stakkels perserkatte - er
de så også kun en pelstype?

En race defineres som en underart af en
gruppe individer, som på samme alderstrin
viser nøie overensstemmelse i bygning, og
som ved parring frembringer frugtbart af-
kom. Racer kan være geografiske eller bio-
logiske, d.v.s. at det ydre miljø - enten af
geografiske eller biologiske årsager - har be-
tinget, at individer af overensstemmende ka-
rakter har parret sig og derved i generatio-
ner har frembragt individer af lignende ka-
rakterer som forældrene.

I tilfældet ,,Rex.. er det jo netop en sådan

"geografisk" race, idet mennesker bevidst
(Fortsettes side 16.)
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Nordisk Manx

og Europ6 ring
af Bdrje Erling-Glaad

I aprrl 1967 samlcrles i Sulahammar, Sr.e-

rige, cn dcl Manx- og Europd-ejere fra både

Sverige og Norge. Alle havde 6n tirg rllfæl-
les, nemlig en brærrder.rde interesse for begge

racerne Manx og Europi. Man var samlet i
den bestemte hensigt at forsøge at skabe no-
get nyt, nogct positir.t for begge katteracer-
ne. Mødets lcder var Lars-Olov Ohlzon,
viceordfører i Mellemsvenska Ratkattklub-
ben. Sekretær på mødet var Vestfold Rase-

katt-klubbs dygtige og energiske sekretær fru
Jack Bjøness, Tønsberg.

Mødedcltagerne var alle enigc om, at de

to pågældendc racer a1t for længe var blevet
tilsidesat og behandlet som stedbørn inden
for hattesporten. X4an har til og med i katte-
klubskreCse rynket på næsen af disse racer
og kaldt clcn-r slet og ret for "gårdkatteu.

Dcr findes jo både langhårede og kort-
hårede 'gårdkatte«! men de førstnævnte går
alment under bctegnclsen PERSEREI Hr.or-
for i alverden shal så ikke den korthårede
variant kendes som EUROPE? Europ6en har
en af FIFE fastslåct standard og forekom-
mcr i si godt rom allc lartcr og tegninger
ligesom Perserkatten samt desuden i tiger-
stribede varianter.

I dag ser man i Sverige flere og flerc
Europder, hvoraf den bruntabby farve domi-
nerer. Disse har allercde i nogle tilfælde
fuld stamtavle, os i mange tilfælde næsten

fuld. Der findes et mindrc antal hvide, både

med gule og med 1-.1å øjne, og op til 2 fulde
generationers stamtavle cr også nogle få
sortc med registrcredc forældre, samt brun-
tigrede, silvertigrede, skildpadde og hvidt
sarrt rødtabbl'. Dette er et godt materiale at
begynde med. Dct har irnidlertid vist sig, at
det er meget sv.lrrt at reliruttere novicer til
racens fortsattc Lrdviklirg. Netop dette at få
r.rovicer godiien,Jt er nødlenCigt og livsvig-
tigt. Sker der inger.r r.rvanskaffelse af avls-
nateriale ir-rden for racernc, er man henvist
til indavl, hviihet i og for sig går ar-r, men

liun til en vis grænse.

Inden for alle de norcliske lande findes
der opdrættere, der er varmt interesseret i

(Fortsættes side 14.)
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Røcekøtte i Sydafrika
at' L. B. Emery, llanr! Cat Clwb

Racekattesporten i Sydafrika startede for al-
vor i 1.949. Også før den tid var der katte
med stamtavle hcr, men det har ikke været

nruligt at skaffe oplysninger om deres bag-
grund.

I øjeblikket er der 5 klubber i landet, og
alle arrangerer en udstilling om året (en af
dem har 2 unr årct). I løLrcr el de sidste få
år har der været en bctydclig fremgang i in-
teressen for racekatte. Manp;e er bler-et im-
porteret fra England, heriblandt næsten a1le

farver siamesere, nogle abcssiniere, burme-
sere, persere og russian bluc. Sidstc år an-
kom den sjældneste af dem alle, korat kat-
ten, l-rertil - et par, der allerede nu er be-

gyndt at få afkom. Dcn første abessinier blev
født her i 1965, og siden da er der kommet
adskillige. En rød abessinier han, importeret
fra Rhodesia, har hjulpet med til at styrke
dette opdræt.

Russian blue var næstcn forsvundet fra
vore udstillinger, men sidstc år blev der im-
porteret et par, og der er nu udsigt til, at
denne dejlige race igen vil blive repræsen-

teret. Endnu er dc for unge til at bruge i
av1en.

Langhårskattenc er ikke så populære som

korthårskattenc, og mange af langhårsop-

drætterne har opgir.et, hovcdsagelig på grund
af manglende tid ti1 soignering, men også

fordi vort klima er ternmelig varmt ti1 disse

dejlige dyr.

Medlemstallet j klubbcrnc stiger for hvert
år. Den største klub har et medlemstal på

over 400, og clcn mindste på ornkring 100,

og dct er ganskc godt, når man tænker på,

at kattesporten staciig cr rclativ ny her.

Udstillerne bliver også flere for l'rvcrt år,

hvilket er et godt tcgn på, at racekattene
blivcr mere og mere populære. Alle klubber
har et stort antal vandrepræmier. Også ko-
karder er udsat til klassevindere.

Vort klima gør d,et. let for ejere af katte-
rier. Der er aldrig så koldt, at det er'nød-
vendigt med kunstig varme, og aldrig så

varmt, at kattene får hedeslag. Mine egne

katte lever i det fri hele året i store huse

med store løbegårde til, og sådan er det i de

fleste katterier. Mine killinger bliver født
ude i specielle killingerum, der kan opvar-
mes, hvis det skulle blive nødvendigt, men i
de mange Zr, jeg har opdrættet, har det al-
drig været nødvendigt.

Vi har vore problemer med hensyn til syg-

domme ligesom i andre lande: Katte-influen-
za er holdt nede ved hjælp al vaccination
og re-vaccination. Pneumonitis opstår sæson-

betonet, men taget i starten forårsager den

ikke så meget besvær. Tæger og lopper er et

problem i sommermånederne på grund af
varmen, men vi har alle lært, hvordan vi
skal behandle dem.

Vore dommere gennemgår en meget svær

optræning, før de flr lov til at dømme offi-
cielt på en udstilling. Et helt år må man
følge lektioner og demonstrationer er gang

ugentlig, før man kan tage sin endelige dom-
mereksamen. Sådan er det i hvert tilfælde i
Transvaal. Jeg kan ikke med sikkerhed sige,

hvordan det er i de andre provinser, men
jeg artager deres metoder er meget lig vore.

Vore udstillinger følger udstillingsregler,
der er meget lig dem, der bruges i England,
dog med forskellige undtagelser og tilføjel'
ser, som vi finder er mere passende for vore
specielle behov og forhold. Vore standarder
følger også Governing Councils, skønt vi har
fundet det nødvendigt at anerkende endnu

2 racer, som, vis det bliver vedtaget af alle
klubber, vil få et nummer og få tilladelse til
at deltage i fremtidige udstillinger,

Alle katte og killinger, der deltager i ud-
stillinger, skal være registrerede, og vi har
vor egefl stambog, der dækker hele Sydafri-
ka. Vore udstillingsregler kræver, at alle
katte er vaccineret mod kattesyge, og datoen
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på vaccinationsartesren må ikke være over
12 måneder gammel. Noglc ubehagelige op-
levelser efter udstillinger for nogle år siden
har fået klubbernes bestyrelser til at vedtage
dette som en fast rege1, og det er nu blevet
accepteret af alle scm en selvfølge.

Der er betydelige afstande mellem de for-
skellige klubdestinationer, og man må for
det meste rejse med fly. Den korteste afstand
er 400 miles (550 km) og den længste 1000

miles (1650 km), så vore katte bliver vant
til lufttransport, og denne metodc er brugt
både når kattene skal sendes til parring og
på udstillinger.

Hvis den store fremgang i publikumsinter-
esse fortsætter, som den har gjort gennem de

sidste 4 år, vil racekattesporten her snart
blive både stærk og velfunderet og efter vor
mening i stand til at konkurrere med den

bedste hvor som helst i verden. Hele vort
avlsmateriale stammer fra England, og med
omhyggeligt avlsarbejde er vore nuværende

katte helt pl højde med standarden og i sta-

dig bedring, idet der importeres nyt blod og

nye linier.
Mange af vore dommere og opdrættere be-

søger udlandet af og til, og på den måde er
vi i stand ti1 at holde os å jour. Jeg håber
selv at kunne rejse til England i år, og det
er min hensigt at besøge så mange katterier
som muligt og lære om de nye racer, som vi
endnu ikke har fået til Sydafrika.

Nordisk Manx
(Fortsøt fra side 12)

Manx og Europ6, men alle disse mennesker
er isolerede. De ved vor lidt om, hvilke an-
dre, der også arbejder med disse racer både
i deres eget land og inden for Norden. Det
er derfor glædeligt, at man har taget initia-
tiv til et nordisk samarbejde, så alle Manx-
og Europ6-e.iere, hvor de end befinder sig,

og hvilken klub de end tilhører, får mulig-
hed for at benytte avlshanner, købe eller
bytte sig til killinger på lempelige vilkår og

blive ført å jour med med, hvad der sker

med racerne overalt i Norden.

Nordisk Manx- og Europd-ring er ikke på
nogen måde el ny klab, og man sætter som

betingelse for medlemskabet, at vedkom-
mende først og fremmest skal være medlem

af en nordisk FlFE-tilsluttet klub. Ringens
formål er at arbejde for en hurtig og effek-
tiv udvikling af Manx- og Europ6-racerne
og for et intimt samarbejde mellem klubber
og enkeltmedlemmcr, samt over vore nordi-
ske grænser at skabe et kammeratskab i en

dyrevenlig ånd.
Ringens første opgave vii blive at skabe et

nordisk register over samtlige katte af de

pågældende to racer. Samtidig med indmel-
delsen i ringen, vil hvert medlem få udleve-
ret et antal indregistreringskort svarende til
antallet af katte, han eller hun ønsker op-
taget i registret. Disse udfyldes med alle øn-

skelige oplysninger og tilbagesendes tii kas-

sereren, der så skriver dem af i 4 eksempla-

rer) et til hvert register i de nordiske lande.

Disse registre skal varetages af en ombuds-

mand i hvert land. Hvert år vi1 der blive
afholdt et møde i forbindelse n.red en inter-
national udstilling, og her vil alle de proble-

mer, der i årets løb er opstået, blive diskute-
ret og søgt løst.

De, der ønsker at blivc medlem af ringen
skal blot indbetale 10 sv. kr. på postgiro-
konto 44.38.49 under adresse : Nordisk
Manx- og Europi-Ringen, kasserer fru Mar-
git Ohlzon, Ringgatan 55A, Karlstad, Sve-

rige (t1f. 054/858 39) - samt på talonen an-

give hvor mange katte, der ønskes registre-
ret i det nordiske register.

".ldr.s".r. 

på de nordiske ombudsmænd

NORGE: Fru Jack Bjdness, Søndre Nes,

Jcrsøy p. å. Tønsberg, Norge.

SVERIGE: Bcirje Erling-Glaad, Polishuset,

Surahammar, Sverige.

FINLAND: Frk. Irmeli Nenonen, Topelius-
gatan 78,24, Helsingfors 25, Finland.

DANMARK: Fru Birgitte Gannik, Toftøje-
vej 31B, Vanløse, Danmark.
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON
Anna og Aksel Danielsen

Essiggård, Essig pr. Rønde,
trf. (06) 36 70 3s

Blåmasket siamhan
CH- RANGOON BLUE EROS

E- Kristoffersen
Bøgevej 152, HinneruP,
tlf" (06 - 1971 11) 316

Blåmasket siamhan
lnt. ch. ARILD BLUE AF INI

lrma Enø Pedersen
Grenåvej '156, Århus N.

Lillamasket siamhan
SALWEEN BLUES LILLA FELIX

Maya Høgild
Hem pr. Skande.rborg,

tlf. Yding 79

Blå burmahan
CH. BALLARD SULLIVAN
Gerda og Hans Pedersen

Vesselb;ergvej 25, Hadsten
tlf. (06 - 1941 11) 330

Brun burma
SILKEBORGS COGNAC

V. Lauridsen
Sensommervej 85, Skjærbæk

Blå perser
lnt. ch. VITA GRANDES SOLITARIO

Dr. B. Gannik

Hvid perser med gule øjne
EROS AV OSTERGYLDEN

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31 B, Vanløse,

ttf. (01) 71 00 1.1

Bruntabby eur. korthår
lnt. ch. SPRING MOUNTAIN HAPPY

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31 B, Vanløse,

ttf. (01) 71 00 1 1

Brun burmahan
ch. SAMMY VON BERG

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupvej 28, Kolding,

trf. (05s) 2 46 51

Opdrættere

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupvej 28, Kolding,

tlf. (055) 2 46 5r

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. Rønde,
tlf. (06) 36 70 33

Stamnavn lNl
Opdræt af siamesere m/ bla og brun maske.

lrma Enø Pedersen
Grenåvej 156, Risskov

Stamnavn KRONG-CHEEP
Opdræt af lillamaskede siamesere.

Maya Høgild
Hem pr. Skanderborg, tlf. Yding 79

Toftøjevej
tlf. (01

31 B, Vanløse
) 71 0011

Stamnaun "IAMIK0.
Opdræt af Coulourpoints

katten med det blide temperament.

Til avlstjeneste

lnt. ch. BRIARHY ZOPAB
Jane og Kurt Petersen

Møddebrovej 11, Solbjerg pr. Århus C.
Trf. (06 - 1B 21 1 1) s07

1'



FOCUS
(Forrøt frø side 11)

har isoleret og parret overensstemmende indi-
vider med hinanden i så mange generationer,

at afkommet konstant er en reproduktion af
forældrene i alle væsentlige karakterer.

Desuden er jo ikke alene pelstypen kon-
stant, men også form og bygning af Rex-
katten reproduceres i afkommet - ligesom
perserracens type gør det (i mere eller min-
dre udpræget grad).

Det er altså i høj grad muligt for menne-

sker at skabe nye racer kunstigt.
Man studser ved en sådan indstilling til de

forskellige spørgsmål og får grimme tanker
om, at usaglige ting som personlige sym- og
antipatier kan have indflydelse på, afgørel-
serne. Et stadigt tilbagevendende indtryk,
når man færdes i kattefolks verden. Kun
hos et fåtal kommer sagen i forgrunden. Et
trist perspektiv! - Men tilbage til FIFE:
Det samlede indtryk var atter, som om man
overværede en teaterforestilling - et blænd-
værk for de ubegavede - ikke ulig "Kejse-
rens nye klæder"! - - -

Jeg erklærer mig herved som ubetinget til-
hænger af en nordisk underafdeling af FIFE
med større selvbestemmelsesret, så proble-
merne kan blive ordentligt belyst og 1øst af
fornuftige mennesker. Vi er ikke tjent med

den ,service", vi nyder fra vort allerhø.y'este

katteråd.
Vi bør have et underudvalg, som kan løse

vore problemer - her og nu' 
B. Gannik

(Jyrak)

Var det ikke bedre, vi dannede en Skandi-
navisk sammenslutning og samarbejded.e med
FIFE og GCCF. For øjeblikket kan stem-
ningen vist sammenlignes med et h;'em, hvor
der er voksne børn.

Børnene vil have selvbestemmelsesret og
synes, at forældrene er gået i stå på et ret
tidligt tidspunkt. Altid uforstående og fulde
af kritik for det nye.

Forældrene vil ikke have lavet om på

hverdagen, alt skal følge samme rytme som

ved ægteskabets indgåelse.
Men flytter børnene hjemmefra, så vokser

en helt ny forståelse frem hos begge parter.
I børnenes øjne er forældrene nu væidig rare

og flinke, og deres meninger er jo dannet af
tidligere erfaringer. Rigtigt for forældrene,

men ikke altid for børnene, men som nu kan
respektere dem.

Forældrene ser nu, at børnene sandelig er
i stand til at tage vare på sig selv, og selv

om de tit har skøre ideer, passer de netop

for den nye tidsalder, som børnene er vokset

oP i.
Det, vi ønsker, er netop et godt forhold

til racekatteorganisationer. Men vi vil gerne

have selvbestemmelsesret. Det, der er rigtigt
for det sydlige Europa, kan ofte slet iklie
tilpasses nordiske forhold. Og så er det, utii-
fredsheden vokser frem.

Gerda

CHINCHITIA
og kørn| Perserkillinger

specielt blidt temperament

Fader: lnt. ch. Peter af Øresundshøj

Guldmedaljer

Til avlstjeneste

o

Eua Hifling-0lesen
Landsebakken 23 - Holte

Telefon Holte (01) 420225
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KATTE.
ørtikler er rnin bobby
*
Alt til liattens pleje:
BøRSTER . KAMME . SHAMPOO
*
Vitaminer:
FELLGLANZ - BONEFORT . PROCAT .
KIT.ZYME . KAfiEGR.ÆS
*

KRADSETÆER
*
Kat-bag - Transport-boxe - Fødekasser

*
KATTEKURVE og SENGE, store og små
Halsbånd - Seler - Liner, også med sten -
Madskåle - Legetøj

KATTENS LIVRET: Epro's tørret kød
LATZ. FEBON

*
(Postordrer besørges)

Katlesand ,KAIRIllE* sråt - ,CAI-UIIER* rødt

KIT;.ETAG
JERNBANE ALLE 60 .2720 VANLøSE - TLF. (O1}. 7 4 06 60



alle

kattevenner
er
velkomne

Jydsk Bacekatte Kluh
Stiftet 1934

,Anerkendt af
F6d6ration lnternationale Feline d'Europe

a

Klubbens sekretariat anviser adresser på

opdrættere og ejere af avlshanner

a

Bladet " Hvæssebrættet*
sendes medlemmerne gratis

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

';
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