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Ianker ued Jyraks 35 årsdag
v. fru Julle Gulev Pedersen, Aarhus.

Den 4. marts i år havde JYRAK bestået i 35 år; vil
det ikke være interessant at se tilbage gennem alle
disse år?

Jeg mindes den første side i forhandlingsbogen,
I'rvori står, at fru ingeniør Karen Schow var forenin-
gens formand, og for 10 år siden, altså ved 25-års
jubilæet var fru ingeniør Karen Schow stadig medlem
af bestyrelsen og med fru Skytte Birkefeldt som da-
værende formand, en »post<< som fru Skytte Birkefeldt
bestred i mange år. Som det elskeligc menneske, hun
var, er vi mange, som er hende tak skyldig, fordi hun
så gavmildt øste ud til os andre af sin store viden
inden for "katteverdenen".

At Jydsk Racekatte KIub blev startet, var vist egent-
lig på grund af en københavnsk propagandaudstilling
her i Århus, som blev en vældig succes. Hr. grosserer

I(nud Hansen var formand for Dansk Racekatte Klub
i København, og han havde arrangeret ovennævnte ud-
stilling her i 1933. Det var derfor naturligt, at fru Karen
Schow, som selv havde racekat og et stort kendskab til
disse ædle kæledyr, bad hr. Knud Hansen være hende
behjælpelig med oprettelsen af en jysk klub.

Den 4. marts 1934 så Aarhus Racekatteklub, som

den da hed, dagens lys med ca. 20 medlemmer, og alle-
rede da blev det bestemt at afholde en udstilling i som-
meren 7934. Den 2.-4, junt 1934 løb så den første
selvstændige udstilling af stabelen med stor spænding;
men alt gik over forventning, og en masse nye med-
lemmer kom i klubben. Der blev holdt mange udstil-
linger efter hinanden i de følgende år - så kom krigen,
og som for andre klubber måtte udstillingerne også ud-
sættes i Aarhus Racekatteklub. Dette betød ikke, at
arbejdet lå stille i klubben, nej, der blev stadig arbejdet.

I 1957 dannedes ,Landsforeningen af Danmarks
Racekatteklubberu, bestående af "Racekattenu og

"Dansk Racekatte Klub" i København og "Jydsk Race-
katte Klub" i Århus, alle med fælles stambogsføring.

JYRAKS 25 år jubilæum blev fejret med en middag
på hotel Regina i Århus på selve dagen, onsdag den
4. marts 1959.

Nu 10 år efter er det med srcr glæde og taknemme-
lighed, man ser tilbage på den udvikling, som JYRAK
har gennemgået, især inden for de sidste 5-6 år, hvor
vi har haft den glæde ar følge udstillingerne i Aalborg,

Fortsættes side 11,
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IIEN NøDMASKE]IE
SIAM ESER
Allerede for mange år siden blev man klar
over, at alle de farver, der fandtes på den
almindelige huskat, også kunne overføres til
siameserkatten. Men stor tålmodighed og om-
hyggelig sortering har været nødvendig for
at få er dyr frcm, der både havde siamese-
rens yndefulde grarie og samridig den sjældne
farvekombination af rødt, hvidt og blåt.
Mange fremtrædende skribenter i kattever-
denen forudsagde gennem tiderne en sådan
kat, men bortset fra et par enkelte opdræt-
teres bestræbelser, der desværre på grund af
uvidenhed resulterede i frembringelse af en
kat, der ganske vist havde farverne, men som
i type var en almindelig huskat, blev ideen
fundet latterlig, ignoreret eller direkte bag-
ta1t.

Imidlerrid står vi i gæld til disse første
pionerer, da deres avlsarbejde i høj glad blev
medvirkende til, at de rødmaskede så hur.-
tigt blev anerkendt af Governing Council.
Desværre er der senere sket det, at anerken-
delsen er blevet ændret, således at alle kryds-
ninger mellem siamesere nr. 24 og siamesere
nr. 32 (rødmaskede) skal have kontrolstam-
tavler uanset killingernes farve.

På en konference om opdræt nr. 32, rød-
masket siameser, der blev afholdt af The
Siamese Cat Club sidste sommer, blev dette
spørgsmål diskuteret, og mange forslag blev
fremsat for at. prøve at bringe sagen i orden,
så man i lighed med tidligere kunne få ori-
ginal stamtavle på disse killinger, men da
dette nødvendiggør en fuldstændig omnum-
mering af siameserfarverne, har det endnu
ikke været muligt at afgøre sagen.

Imidlertid er det jo sådan, at den, der
intet vover, intet vinder, og da jeg så nogle
billeder af rødmaskede siamesere i et blad,
liunne jeg slet ikke stå imod. Det begyndte
for kun 31lz år siden, med ar ieg anskaffede
en rødmasker hun og kort tid efter en tabby-
masket han. Begge var på det tidspunkt ikke
anerkendt og var registreret som »andre
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7 Kirton Crescent, Anstlell,
af frø W. Holt, Pitapat Cats,
Lytbam St. Annes, Lancs,
England.

varianter", foreign korthår, siameser type,
men heldigt nok blev de anerkendt af
Governing Council under nummeret 32 tolv
måneder senere, og inden jeg endnu havde
fået afkom efter dem. Dette nummer dæk-
kede alle farver af tabbymasket, og 32a,
32b og 32c var tildelt henholdsvis rødma-
skede, skildpaddemaskede og andre variete-
ter, hvilket vil sige crememaskede, blå/creme-
maskede, chokolade-skildpaddemaskede, lilla-
skildpaddemaskede og alle farver og kombi-
nationer af tabby/skildpaddemaskede.

Kun rødmaskede og skildpaddemaskede er
indtil videre anerkendt til at få CAC og
CACIB. Disse er klasseret separar. Alle far-
ver tabbymasket er klasseret sammen, og kun
1 certifikat bliver uddeh på hver udstilling.

Min lille rødrnaskede kom fra en linie af
rene r'ødmaskede gennem mange generatio-
ner. Den originale udkrydsning med en rød-
tabby huskat lå omkring 12 år tilbage. Jeg
husker tydeligt den dag, da jeg stod på per-
ronen og ventede på hende, og den glæde
jeg tølte, da jeg så hende for første gang. Et
fuldendt formet, lille aprikosfarvet ansigt
kikkede ud på mig - er ansigr med de mest
strålende bli øjre, en vidunderlig tindrende
b1å shatering, som jeg aldrig har ser hos
brunmaskede eller nogle af de andre farver
siamesere. - Selvfølgelig var jeg håbløst for-
tabt. Da hun kom ud af transportkassen blev
jeg endnu mere betaget. Hendes yndefulde
farver fik hende til at ligne en figur af
Dresden porcelæn.

Man kunne tydelig se, ar hun var en lille
siameser. Hendes søde, lille spidse ansigt,
lange, slanke ben og måske allermesr hendes
travle pludren rake sir tydelige sprog om
hendes lange linie af siameser-forfædre, men
til trods herfor ville hun ikke kunne klare
sig i konkurrencen med landets brunmaskede
top-siamesere, selv om hendes fængslende
farver hjalp hende et godt stykke på vej.
Derfor tog jeg den beslutning, at jeg ville



Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og lædervare-

handtere samt stormagasiner

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

arbejde med at forbedre typen på d,e rød-
maskede. Dette måtte være det vigtigste i
første omgang.

Kort tid efter, at jeg havde fået min før-
ste lille rødmaskede, faldt jeg endnu engang,
denne gang for det andet nye farvemønster
inden for siameserne, de tabbymaskede. Jeg
så dem første gang på Olympia-udstillingen
i 1965. Disse var på en måde mere »nye« end
de rødmaskede, men de tog udstillingsverde-
nen med storm. De vandt hurtigt udbre-
delse i større antal, og snart trængte de de
rødmaskede helt i baggrunden. En af årsa-
gerne var sikkert, at de havde en slags "ind-
byggetu foreign type, som var helr bemær-
kelsesværdig, når man tog i betragtning, hvor
nye de var.

Jeg var heldig endnu engang. Jeg stod
netop foran et bur og beundrede den del'lige
killing, der poserede her, da ejeren kom for
at hænge et skilt op med ,Til salg - kun til

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

Producent: FERRING AB, Malmo

opdrætter". Jeg ville næppe rro mine egne
øjne! Jeg forstod ikke, at hun kunne nænne
at skille sig af med ham - men jeg gav
hende ikke tid til at forandre mening.

I mellemtiden havde jeg parret min lille
rødmaskede hun med en blåmasket cham-
pion, og en af hendes første killinger blev
champion Pitapat Zeno, den allerførste rød-
maskede champion i Storbritannien. Han
blev champion i forfuet 1967.

Den tabbymaskede han besad en naturlig
skønhed og elegance. Hans gang var stolt og
overlegen, og alt ved ham talte om skoven

- han nedstammede fra en abessinsk vildkat
(hans tipoldefar), som skulle tilhøre en
amerikanerinde, der var gift med en ægyp-
tisk prins, og jeg vil gerne rro det. I virke-
ligheden er jeg overbevist om, at denne for-
fader må have levet et helt nyt sær gener -
gener der omdannede siameseren, der længe

Fortsættes side 16.
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Patht'inder Stardust, skiLdpadde med h.oid perser, ejer frw Vera Løng.

I forbindelse med Århus-ugen vil JYRAK
i år afholde sin internationale katteudstilling.
Datoen bliver den 13, og 14. september.

Dommer for langhårskatte bliver fru Vera
Lang, Sverige. Fru Lang har opdrættet per-
sere gennem en årrække, har specialiseret sig

i de sjældne skildpadde med hvidt. Disse per-
sere har 4 {arver fordelt i felter over hele

kroppen: rødt, sort, hvidt og creme. Det ser

smukt og raffineret ud, men det er et tål-
modighedsarbejde at opdrætte disse katte, da
der som regel kun kommer en enkelt killing
med de rigtige farver i hvert kuld, og som-

metider ikke engang det. Vi glæder os meget

til at have Vera Lang son dommer i Århus.
Korthårsdommeren bliver fru O. M. Lamb,

som kommer helt fra det vestlige Engiand.
Fru Lamb er all-round dommer, og hun op-
drætter selv siamesere, rex, b1å persere og

chincillaer. Det bliver spændende at se, hvad
denne populære engelske dommer mener om
vore skandinaviske katte.

Vel mødt i Århus. Bestyrelsen vil gøre sit
ti1, at det bliver en vellykket udstilling.

Aarhus-
udstillingen

Domrner frø M. Lamb
med. blåmasket siarneser
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,,Heil Hitler," råber alle mus i Køge,
en styg forfølger måtte sig forføje;
men husets folk nu høres sørg'ligt klage:
ak, jøsses; kom vore rare kat dog blot

tilbage!

Ilornrn errde rrdstillinger
Sverige, Norrk6ping: 19. og 20. april.
Danmark, Helsingør (RACEKATTEN): 26.

og 27. april
Frankrig, Avignon: 30. april.
Tyskland, Dortn-rund: 7. og 8. juni.

Frankrig, Vichy: 12.-14. juli.

England, London (Kensington kitten show) :

26. j:u1t.

Danmark, København (DARAK): 29.-31.
august.

Danmark, Århus (JYRAK): 13. og 14. sep-

tember.

Norge, Oslo: 20.-21. september.

Frankrig, Nancy: 21. og 22. septenrber.

Danmark, Tivoli (RACEKATTEN): 3.-5.
oktober.

Sverige, Giiteborg: 1. og 2. novcmber.

Frankrig, Lyon: 15. og 16. r.rovember.

Sverigc, Stockholn-r: 22. og 23. november.

Nu er det her!
Catlitteret som ikke smitter af * Stærkt absorberende, og hygiejnisk

CATSORB
ldeelt til såvel katterier som lejligheder { Let at anvende - økonomisk - lugtfri

Nærmeste forhandler anvises

Herskind & Wulff's Eftf. A/S Kurt Petersen
Hellerupvej 67 - 2900 Hellerup Møddebrovej 11, Solbjerg
Tlf. (01 -43) Helrup 2304-3533 8000 Århus C - Tlf. (06-1821 1l)

Solbjerg 507

5

En katte-strofe i Køge

(På grundlag af en virkelig tildragelse, hvc.
en kat blev så skræmt af Hitlers valgtale i

radioen, at den styrtede sig ud ad vinduet

og aldrig siden er fundet, trods ivrig efter-

søgn ing.)

Det haendte for en uge siden i Køge,

man ville sig ved radiotid fornøje;

husfaderen lytted til avisen,

i sofahjørnet lå og drømte missen.

Han drejer rundt på radioens stationer

for at få fat på glædens skønne toner;

men midt i stratosfæren

slår lynet ned i pæren.

Det var ej herlig jazz fra ballets sale,

men det var Hitler selv ved valgets tale;

det lød som om ens sjæl blev sønderflået,

og katten vidste straks, hvad klokken

så var slået.

For katten hvæste og skød ryg og hale

og styrted' over stok og sten i dale;

som en raket han gennem vinduet

var fløjet,

og meget ondt han siden må ha' døjet.



DANKAI'S udStilling den 2e' og 30' marts, 1e6e

DANKAT's anden udstilling var både smuk
og velbesøgt. Lokalerne i Bella-Centret er
særdeles velegnet til formålet. Det er som at
r.andre i cn have med blomster og fuglekvid-
der. Der val tilmeldt 225 numre, og de
mangc bure var meger fint pyntede. Konkur-
rencen om det smukkeste bur blev vundet af
en helt ny udstiller, fru Heli Fløjgård, Kø-
benhavr.r, hvis bur var dekoreret i farverne
rødt, guld og gråt.

De mange udenlandske udstillere satre et
fcstligt præg på udstillingen. Der var 25

svenske udstillere med 38 katte,13 norske
med 16 katte,8 hollandske med 22 katte,
samt 4 tyske med 10 katte. Endvidere ud-
stillcde 84 fra Dar.rmark med i a1t 155 katte.

I)er blev af den svenske dommer, fru I.
Nor6n, og de belgiske dommcre, hr. og fru
Rossi, nddelt 12 CACIB, 22 CAC, 9 CAP
og 1 CAPIB.
De bedste kattc blev:
LANGHÅR:
Bcdstc langhår og bedstc chincilla samr miss
Bella:
Int. Ch. Figaro Snowdrift, chinchilla han,
ejer fru J. de Jongh-Schep, Ho1land.

Bedste ungdyr, langhår:
Bremergårdens Belle, rødtabby hun, ejer fru
Jaure Nielsen, København.
Bedste kastrat, langhår:
Int. Pr. Balde van den Berckenhorst, chin-
chilla han, ejer fru J. de Jongh-Schep, Hol-
1and.

Bedste kuld, langhår:
Ruthsborg Polka med 6 killinger, ejer hr.
Alexander Christensen, Norge.
KORTHÅR:
Bedste korthår og bedste siameser:

Rangoon Zotette, brunmasket hun, ejer fru
T. Nielsson, Sverige.
Bedste ungdyr, korthår:
Cirmos Meritaton, vildtfarvet abessinier, ejer
fru Henny Knudsen, Mariager.
Bedste kastrat, korthår:
Int. Ch. Kabbarps Belli, chartreux han, ejer
fru Margareta Ahrent, Sverige,
Bedste kuld, korthår:
Krattets Mincæ med 5 killinger, ejer hr. Carl
Jensen, København.
Bedste DANKAT:
Dormet Pri Ter Alpha, rød abessinier hun,
ejer fru Astrid Beck, Keldstrup.
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D§TM§IF Ilankats generalforsamling
Ny bestyrelse:

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

Næstfmd.: Helge Rasmussen,
lslevgårds All6 23,

2700 Brønshøj.
Tlf. (0r) 91 20 ls.

Sekretær: Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev
Tlf. (01) 94 17 84.

Kasserer: Hans Bertelsen-
Møller,
Tuxensvej 1A, 2700 Brønshøj
Giro 6 37 74.

Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte
Tlf. (01) 42o22s.

Kurt Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,
Tlf. (01) 9417 84.

Heli Fløjgård,
Bakketoften 23, 2760 Maaløv
Trf. (01) 97 58 08.

SPøRGSMÅL TIL DYRLIEGE.
BREVKASSEN
indsendes til:

HV.ÆSSEBRÆTTETs redakrør
fru Henny Knudsen, Thehøj,

9550 Mariager

Den 18. februar afholdtes DANKATs ordinære general-

forsamling. Til dirigent valgtes Flans Bertelsen-Møller.

Først aflagde formanden, Per Hilfling-Olesen beretning

om året, der var gået. Han fortalte, at DANKATs
medlemstal var stigende, men at mar desværre havde

set sig nødsaget til at forhøje kontingentet til 30 kr. og

10 kr. for følgende medlcmmer af samme husstand.

Formanden udtrykte håbet om, at DANKATs 2. udstil-
ling ville blive lige så stor en succes som den første.

Man håbede, at det i fremtiden ville være muligt at

Iægge fra til bure og medaljer.

Efter regnskabets godkendelse var der valg af besty-

relsesmedlemmer. Genvalgt blev: Eva Hilfling-Olesen,
Hans Bertelsen-Møller og Kurt Sejsbo. I stedet for Fol-
mer Melandcr, der ikke ønskede genvalg, valgtes fru
Heli Fløjgård.

Under indkomne forslag blev en del punkter, der

ønskedes forelagt på sammenslutningens plenarforsam-

ling, behandlet.

a) Ophævelse af loven om højst 2 kuld pr. kat pr. år

b) Henstilling om ikke at averrere i de københavnske

dagbiade med lavere pris end 2OO kr. for en race-

kattekilling.

c) Afskaffelse af 18-dages regelen vedr. udstillings-

deltagelse.

d) Genoptagelse af DANKATs forslag fra sidste år

om kun 1 udstilling pr. klub om året i samme

amtskreds.

Efter generalforsamlingen var der kaffebord og lysbil-
Iedfremvisning,
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KATTEPENSION

Omhyggelig pleje

| øbegårde

Aksel Danielsen
Esslggård, Essig pr. 8410 Bønde

TIf. (C6) 367033

Memorandum
Siden HVÆSSEBRÆTTET sidst udkom, er
to kendte skikkelser inden for kattesporten
afgået ved døden. Den afholdte dommer og

opdrætter fru Maina Hjelde døde i decem-

ber. Fru Hjelde har gennem mange år været
medarbejder ved det svenske katteblad Felix.
Hun havde kontakt med mange kattefolk
over hele Europa, og var altid vågen over
for nye impulser. De hvide persere med blå
øjne var hendes favoritkatte, og dem har hun
arbejdet med at forbedre gennem en årrække.
Kattesporten i Skandinavien har lidt er storr
tab ved denne hjælpsomme og altid glade
kattevens død.

Meddelelsen om den engelske opdrætter
fru Vinsors død kom også i december. Gen-
nem sit utrættelige arbejde for at 15. den røde
abessinier anerkendt og forbedret er fru \Win-

sor blevet kendt over hele verden, og ikke
mindst abessinierfolk glædede sig over hen-
des mange artikler i Abessinian News Letter,
den internationale Abessinier Clubs blad. Fru
\iflinsor var opdrætrer af de kendte TRAN-
BY-katte, som findes i de fleste skandinavi-
ske abessinieres stamtavler.

,rrid*^-0"
Det sker nu og da, at vi bliver ringet op af
folk, der af en eller anden grund ikke mere
kan have deres kat, og derfor beder os prøve
rt skaffc er godt hjem dl den. Hvis De
skulle være interesseret i en sådan gratis
racekat, ring eller skriv da til os, så vi kan
skrive Dem op på ventelisten. Meddel ven-
ligst, hvis De har særlige ønsker med hensyn
til køn eller race. Der drejer sig som regel
om voksne katte. Henvendelse sker til sekre-
tær eller formand.

GHINGHITTA

o g køni p ers er ki I lin ger

specielt blidt temperament

Til avlstjeneste:
lnt. ch. Peter af Øresundshøj
Eva Hifling-Olesen
Lansebakken 23, Holte
Tlf. Holte (01) 420225

8



OLYMPIA
Verdens største katteudstilling

Den 14. december fandt den gigantiske ud-
stilling i Olympia sted. For første gang

måtte man leje udstillingscentrets største hal
for at få plads til de omkring 2000 tilmeldte
katte. Der var 983 udstillere, og de til-
meldte katte fordelte sig således: Langhårs-
katte 420, british og foreign korthår 350,

siamesere 363, kastrater, langhår og korthår
137, kælekatte 320, kuld 170, katte udenfor
bedømmelse 70.

Denne udstilling var, som det er sædvane

i England, en endagsudstilling, og der åbne-
des {or publikum kl. 10,30. Det var ikke let
for de mange dommere at bedømme kattene
i den trængsel, der hurtigt blev, og det var
heller ikke let for publikum, for hvor skulle
man begynde, og hvor skulle man ende? Det
var en ordentlig mundfuld at skulle fordøje
på 6n eneste eftermiddag, og det er ikke let
ar sortere det uvæsentlige fra i en fart, for
man er hele tiden bange for, at noget vigtigt
skal smutte.

Jeg havde glædet mig vældigt til at besøge

Olympia-udstillingen. Det havde faktisk
været min drøm gennem flere år. På hotel-
let, hvor vi boede, havde de et stort London-
kort på væggen, og med nogen møje lykkedes
det mig at finde Olympia, som ligger langt
fra centrum, men heldigvis ikke så langt fra
vores hotel.

Tidlig lørdag morgen drog jeg af sted med
min transportkasse i den ene hånd og mit
fotoapparat i den anden. Selvfølgelig var
jeg for nærig til at ofre en taxa på mig selv,

så jeg tog bestik af retningen på jydevis og
gik. Det viste sig dog snart, at det vældig
store kort måtte have en meget lille måle-
stok i hjørnet, og da jeg havde tilbagelagt et
par kilometer, hoppede jeg på en bus, som
havde den rigtige retning, og så stod jeg på
bagperronen og håbede, at den ikke ville
dreje af. Det gjorde den heldigvis ikke, og
jeg nåede Olympia med store forventninger
og alt mit habengut.

Det varede ikke længe, før jeg begyndte
at føle mig hjemme. Snart vrimlede det med
damer med hatten skubbet skæv og kurve
og kasser i hænderne. Officials i hvide kit-
ler og med kokader på opslaget f6r rundt, og

en publikumskø på 500 meters længde og 5

meters bredde ventede på at købe billet.
Nå, ind kom jeg i hel tilstand, og jeg fik

min kasse parkeret i en bogstand hos en rar
dame. Kataloget var lige så tykt som en tele-
fonbog, så der var nok at gå i gang med.

Jeg tog selvfølgelig de korthårede først. Der
var siamesere i alle farver, og her faldt
øjet straks på de rødmaskede og de tabby-
maskede, som havde undergået en bemærkel-
sesværdig forandring med hensyn til type,
siden jeg sidst besøgte en engelsk udstilling.
De var nu blevet bedre i type end de øvrige

Fortsættes næste side.
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siamesere på udstillingen, og det må bestemt
hilses med glæde. Farven på de rødmaskede
var væsentlig bedre, selv om de genstridige
ringe på halen endnu ikke var helt væk.
Begge disse ny varianter er særdeles char-
meren<le katte, og det er underligt, at de

ikke har vundet større interesse i Skandina-
vien endnu. Der var i det hele taget mange

f ine siamesere, men desværre også mange

dårlige, bl. a. mange med skeløjne.
Abessinierne var gennemgående af langt

dårligere kvalitet, end vi er vant til at se her

i Norden. De har desværre endnu alt for
meget hvidt både her og der. Typen er blevet
bedre de sidste år, men det er meget sjæl-

dent at se en virkelig perfekt aby på en en-

gelsk udstilling. Dog er der en ting, som de

engelske abessiniere udmærker sig med,og det

er farven. De har den rigtige varme glød i pel-
sen. Jeg var glad for at se, at den lille hun-
killing, som jeg skulle hente på udstillingen,
også havde denne dejlige farve - jeg har ven-
tet på hende i 3 år, for at få hende uden
hvidt på halsen, og jeg ville være blevet
skuffet, hvis hun efter den lange ventetid
ikke havde kunnet leve op til mine forvent-
ninger. Det kunne hun heldigvis, og denne

engelske blodfornyelse vil være god til at
blande med de hollandske og svenske abessi-

niere. Hun er opdrættet på Taishun-katteriet.
De røde abessiniere udmærkede sig også

ved deres fine, glødende farver, men også

her var det galt med det hvide på halsen og

mellem benene.

Rexerne er blevet meget, meget bedre,
siden de er blevet anerkendte. Man kan se,

at opdrætterne virkelig gør et arbejde for
at få dem til at blive ensartede og svare til
standarden. De har fået meget bedre pels.

Man ser ikke mere disse tyndhårede, tildels
nøgne rexkatte. Nu har de fine bølger og

krøller, og typen er også ved at være i or-
den på de fleste. Rexkattene er meget popu-
læ:'e i England, og der var stor trængsel
foran de bure, hvor der var rexkillinger. For
første gang vistes der hvide Cornish rex-
katte i England. Fru Ashford udstillede et
kuld med 2 hybrider og to rexer, alle hvide.

l0
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Af andre nyheder kan nævnes de tyrkiske
katte, som er langhårede katte med hvidt og
rødt farvemønster. Det har det særpræg, ar
rodt farvemonster. De har det særpræg, at
stærk strøm kan de klare sig, og også killin-
gerne hopper i vandet med stor lyst. Kattene
på uCstillingen stammede fra tyrkiske im-
porter. Der er endnu liun 4 opdrættere i Eng-
land ;rf denne sjældne race.

De 2-,3- og 4-farvede persere var en kær-
kommen afveksling i alt det ensfarvede. Jeg
har aldrig kunnet stå for de skildpadde med
hvidt, som er sir charmerende med deres

"sommerfuglefarver« og sjove mønstervirk-
ningcr. Hvor må det være spændende at
opdrætte disse katte. Aldrig kan man vide,
hvordan liillingerne i et kuld bliver.

Der er dejlige persere i England, og son.r

sædvanlig var de alle i perfekt udstillings-
pels. Det er dejligt at se. Måske lægger marr
allermest mærke til de meget gode chin-
cl-rillaer. FIer har llonavia gjort et godr
stykke arbejde.

En glædelig nyhed for alle de kattefolk,
der kan huske det engelske katteblad "Our
Catsu, som gik ind, da redaktøren pludse-
lig døde, er, uLt der nu er kommet et nyr
hatteblad, THE CAT BREEDER. Første
nummer blev udclelt på udstillingen og er
vældigt tiltalende. Det er udgivet af The Cat
Information Centre, 69 New Oxford Street,
London W.C.1. Jeg tror, et længe nærer savn

her bliver udfyldt.
Hennl

Jyraks...
Fortsat t'ra side 1.

Kolding og her i Århus. Disse udstillinger
Lar værct af fin kvalitet med pragtfulde
l',rtte inden [or.rllc rrcer.

Jeg ønsker formanden, fru Henny Knud-
sen, med sin samlede bestyreise, al lykke,
held og fremgang for den ædle kattesport i
Jylland, med tak for det store arbejde, som
jo altid følger med en klubs trivsel og udstil-
linger.;ange. Opdrætter Kørt og tJrsula Sejsbo.
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H ISTORIE N OM HVÆssEBRÆTTET

»Hvordan undgår man at få møblerne øde-
lagt?u spurglg jeg, da jeg afhentede den lille
Siamkilling, jeg havde købt. Det var min
første kat, og jeg havde ikke meget forstand
på, hvordan hun skulle behandles. ,Det er
ikke vanskeligt, De skal bare råbe FY, når
hun vil hvæsse kløerne i møblerne. Så forstår
hun hurtigt, at det må hun ikke, og lader
væfe.«

Da jeg kom hjem, satte jeg lille Tipsy på
gulvet i stuen. Hun fo'r som en pil op på
ryggen af den ny sofa og hvæssede i mek-
kaen. "Fy!" råbte jeg, men killingen reage-

rede overhovedet ikke. Det er nok de nye

omgivelser, der gør hende nervøs, tænkte jeg.

En måned senere. Svigermor har meldt sin

ankomst. Jeg farer rundt med en neglesaks

og klipper de værste tråde af stolcne. "Hvor-
dan er det dog, jeres yndige møbler er kom-
met til at se ud? Det er da ve1 ikke katten?
Hvorfor opdrager I den dog ikke lidt. Hvor-
dan skal det dog gå, når I får børn, når I
ikke engang kan opdrage en kat?"

Vi rykker nu scenen ti år frem i tiden. Vi
har vænnet os til de flossede møbler og de
forundrede bemærkninger fra ikke-katteejere.
Vi er blevet medlem af katteklubben og har
fået mere tag pe * holde kat. Jeg sidder i
vores anløbne, grønne lænestol (som fik nyt
betræk i december) og læser i kattebladet.
Da ser jeg, at man kan købe et hvæssebræt!

Gad vide, om det virkelig er muligt at få
kattene til at bruge et sådant. Der er billede
af det. Det var nu ikke så vanskeligt at lave
sådan et selv. Som tænkt, så gjort. Passende

træstykker bliver fundet frem og slået sam-

men, og brættet bliver poistret med skum-
gummi og møbelstof. Familien ser med spæn-

ding til, medens jeg anbringer vore to siame-
sere foran brættet. De ser forundret på det,
snuser til det og går desorienterede hen og
lægger sig til rette i sofaen. Det var absolut
ingen succes. Efter en måneds ihærdig prø.ren
bliver brættet sat i kælderen.

"I skulle prøve med et stykke af er træ-
stamme,<< foreslår nogle af vore opfindsom-
me venner. Vi fælder et træ og anbringer et
stort stykke af stammen i stuen. - Intet
resultat. Den skal nok op og stå lodret, fore-
s1år husets herre. Vi sømmer en stor fod på

og henter kattene til afprøvning. De ser

glade på tingesten, og hankatten vender
halen til og strinter en ordentlig pladder.
,Aha, et strintebræt! Det var sør'me pænt

af mor..

"I skal tage barken af," siger nogle andre
af vore begavede venner. Stadig intet resul-
tat - ud ryger stammen.

Så oprinder den tid, hvor vi skal have den

ældste konfirmeret, og i den anledning bliver
sofaen skiftet ud med en flot, moderne briks.
Hver gang der høres et hvæs, farer vi op fra
stolen og løber efter synderen, som dog altid
undslipper bag en lænestol, der lige får et

par hvæsninger på vejen.
Så skriver jeg efter et rigtigt hvæssebræt -

sådan et, som jeg har set i annoncen. Jeg
skal gerne indrømme, at jeg ikke har megen

fidus til det, men hvad gør man ikke i den
yderste nød. Der melder sin ankomst, og jeg

kører på stationen efter det. Jeg har ikke
fået det lagt fra mig i entreen, før den før-
ste kat indfinder sig. ,Snus, snus, snus.<< Jeg
begynder at pakke det ud, og to katte kry-
ber ind i pakken. Endelig er alt papiret fjer-
net, og brættet bliver skruet sammen, Kat-
tene er helt vilde. En sidder på toppen, en

hænger og dasker på midten, og de sidste 4
slås om at hvæsse kløer, hvor der er plads.

Det var pokkers, siger vi til hinanden. Der
må være en hemmelighed ved at lave hvæsse-

brætter. De imprægnerer dem nok med sofa-
duft !

Nu er der ingen, der behøver at gøre be-

mærkninger om vores møbler mere. Gudske-
lov. Det var bare skade, at der skulle gå 15

å,r, lør ,ri fandt ud af fidusen. 
Gnieren
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Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 14 77 88

Stamnavn AF HAMMERSHOLT
Blå, blåcreme, smoke, creme, sort, hvid, skildpadde oq

colourpoint PERSEROPDRÆT
og Den hellige Birma.

*
Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659

\--1\7

l^§g å.

Da vor mangeårige stambogsfører, fru A. Pe-
tersen, ønskede at fratræde ved årets udgang,
har vi nu fået ny stambogsfører. Det er fru
Marie Klingenberg, Hvilsom pr. Hobro. Vi
håber, fru Klingenberg vil være vor stam-
bogsfører gennem mange år og ønsker lykke
til med arbejdet.

+
Hjælp den ny stambogsfører ved at skrive
TYDELIGT på killingattesterne. Brug blok-
bogstaver eller skrivemaskine,

Jyraks generalfor$amling
Den 8. februar afholdt Jydsk Racekatte Klub
sin ordinære generalforsamling i KFUM i
Århus. Efter formandens beretning og regn-
skabets godkendelse var der valg af bestyrel-
sesmedlemmer.

Kasserer og næstformand Helmuth Jensen
blev enstemmigt genvalgt. De øvrige, der var
på valg, ønskede ikke genvalg, hvorefter føl-
gende blev valgt: Kurt Petersen, Solbjerg,
Åse Andersen, Fredericia, Lilli Husted, År-
hus, og Karen Griin, Århus.

Der var ingen indkomne forslag. Under
eventuelt blev det vedtaget andnu engang
at foreslå på sammenslutningens plenarfor-
samling, at der bliver lavet et fælles "lands-
blad", da det vil være en økonomisk fordel
for alle klubber.

Efter generalforsamlingen blev der vist
lysbilleder fra den store katteudstilling på
Olympia i London, hvor der var udstillet
over 2000 katte.

D
,,L
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De nye engelske Rex-standarder
Rex-standarderne er i England blevet be-
handlet i et udvalg af sagkyndige, og de

ændrede standarder, som nu er blevet aner-
kcndt af Governing Council of the Cat
Fancy, ser således ud:

CORNISI{ REX, opdræt nr. 33

Pels:
I(ort, tæt og plydset uden overhår. Pelsen

skal krølle, bølge eller kruse specielt på ryg
og hale. Knurhår og øjenbryn krøllede og af
god iængde. Alle pelsfarver er anerkendte,
men cvt. hvide aftegn skal være symmctriske
n.recl ur.rdtagelse af aftegncne i "skildpadde
og hvidt".

H o.oed:

Middel kilcfornct. I{ovedlængde c:r. 113

større end der.r maksimale bredde. Stærk
hage. Hovcdskallen skal r.ære flrd. I profil
skal en lige linie kunne ses fr a miJten af
panden til er.rdcn af næsen.

Øjne:
Ovale i f ormen, n-riddcl størrelse. Fan,e i
o\rcrensstemmelse mecl pelsfarver.r.

Ører:
Store, ansat ret højt på hovedet. Brede ved
basen og tilspidsende i rundecle toppe, veJ

dækket med fine hår.

Krop og ben:
Krop hård og muskuløs, slank og af middel
længde. Ben langc og lige, så katten som et
helhedsindtryk fremtræder som en langbenet
kat. Poter små og ovale.

HaLe:

Lang, fin og tilspidset, godt dækket med
krøllet pels.

Pointskala:
Pels 50

Hoved 5

Ø)ne 5

Ører 10

Krop og ben 25

Hale 5

I alt 100

Fejl:
1. Usymn.rctriske hvide aftegn. Undtaget er

skildpadde med hvidt.
2. Strid eller for kort pels.

3. Ilare pletter må anses som en fejl hos kil-
linger og en alvorlig fejl hos voksne katte.

.1. Hoved af europæisk type, eller for lang
en kile.

5. Små ører.
6. Tung kropsbygning.
7. Mangel på stærke muskler.
8. Kort eller hårløs haie.

DEVON REX, opdræt nr. 33A

Pels:
Nleget kort og fin, bølget og blød uden over-
hår. Knurhår og øjenbryn kryllede, temmelig
grove og af middel længde. A1le pelsfarver
r,rndtagen to-farvede er tilladte. Alle hvide
aftcgn - rned undtagelse af de hvide aftegn
i skildpadde med hvidt - vil blive regnet
som fejl.

Hooed:
Kiieformet med høje kindben. Kort snude
n-red stærk hage og pinch. Næse med tyde-
ligt »stop«. Buet pande, der ender i en flad
hovedskal.

Ø jne:
Stor afstand mellem øjnene, store, ovale i
faconen og skrånende op mod yderkanten
af ørerne, f arve i overensstemmelse med
pclsfarven - orange, grønne eller gule. Si-
Rex: blå.

YAtA
Abyssiniere & Cornish Rex

Fine importerede topdyr,
mange vinderplaceringer

Henny Knudsen, Thehøj, 9550 Mariager
Ttf. (08) s83t t5
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Ører:
Store, temmelig lavt ansat, meget brede ved
roden og med afrundede roppe. Godt dæk-
ket med fine hår. Med eller uden øre-kva-
ster.

Krop, ben og bals:
Krop hård og muskuløs, slank og af middel
længde, brystet bredt - båret højt på lahge,
slanke ben, bagbenene længst. Poter små og
ovale. Slank hals.

H ale:
Lang, fin og tilspidset, godt dækket mcd
kort pels.

Pointshala:
Pels 40

Hoved 15

Ø1ne 5

Ører 10

Krop, ben

og hals 25

Hale 5

I alt 100

Fejl:
1. Ukrøllet eller strid pels.
2. Alle hvide aftegn med undtagelse af de

hvide aftegn i skildpadde med hvidt.
3. Bare pletter skal anses som en fejl hos kil-

linger og som en alvorlig fejl hos voksne
katte.

4. Srnalt, langt eller europæisk-typet hoved

5. Massiv, tung kropsbygning.

6. Marlgcl på stærke musklcr.

7. Små eller højt ansatte ører.

8. Kort, bar cller busket hale.

F odnote:

Mange Devon Rcx har meger korr pels på

undersiden. Dette må ikke forveksles mcd

hår1øshed.

De vigtigstc ændringer i standarderne er, at
mar-r ikke mere acceptcrer hvide aftegn hos
rexerne. Hcdigvis er der blandt de mangc
impoterede rexer ingen, der har hvidc aftegn,
hverken her eller i de andre skandinaviskc
lande.

De ny stalrdarder er mere udførlige cnd
de gamle, og det må hilses med glæde af
såvel dommere som opdrættere. De, der
interesserer sig for at vide, hvordan en rex-
kat skal sc ud, kan 1ære meget ved at gcn-
lremgå de engelske dommeres bedømmelser,
især når det drejer sig om don-rmere, der seh,
er opdrættere af rex. Fru Asl-rford, som for
nylig dømte i Jcinkøping, var en stor hjæ1p,

og forhåbentlig kan vi lære endr.ru mere hos

fru Lamb, som kommer og dømmer på ud-
stillingen i Århus i september, da også dcnnc
dommer selv opdrætter rexkatte.

FE LIX
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Gtiteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.

Helårsabonnement 8 svenske kr.
Åretr samtlige numre tilsendes.

ADA's pension
for køtte og bunde

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

*
Høivangsvej l5

VADSBY pr. SENGELØSE
Tlf. (0t) 995222 eller

Niels Ockens, tlt. 78 68 44
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Fortsat lra side 3,

har været en fantasiens skabning, til et
endnu mere iøjnefaldende kattedyr. Jeg var
fortryllet af ham, og jeg besluttede ar parre
ham med min rødmaskede. Jeg var overbe-
vist om, at denne abessinske vildkat-forfader
kunne hjælpe til med at forbedre de rød-
maskede. De var jo også tabby, og på den

tid kunne det ses temmelig tydeligt på de

fleste. De var stærkt stribede i masken, på
ben og hale, og når de voksede op, bredte
dette sig til kroppen, så de mistede de fine
afgrænsninger af farvemønstret, som netop
er typisk for siameseren.

Der er flere forskellige tabby-variationer,
som for det meste er recessive i forhold til
den stribede tabby, f. eks. plettet og smal-
stribet (makrel), men vildttype tabby er det
mønster, der i almindelighed findes hos de

abessinske katte. Det stribede mønster er det,
der ønskes hos de tabbymaskede siamesere,

da deres maske, ben og hale skal være tyde-
ligt stribede. Men hensyn til den rødmaskede,
foretrækker vi - i hvert faid her i England

- ensfarvede frem for rødtabby. Derfor
kunne indførelsen af abessinierens vildt-
tabby kun blive en forbedring, da striberne
i denne type er begrænset til masken og ha-
len. Det er uheldigvis umuligt at bruge en
ensfarvet rødmasket, da den ,ikke-tabbyo
faktor ikke findes i denne farve,

Det lykkedes over al forventning. Vi fik
5 rødmaskede hanner med den fineste type
og med min lille huns udsøgte farver -

denne gang uden striber på »ærmerne« og
næsten ensfarvede på halerne. Mangelen på
striber på benenene fik dem dog til at se

Iidt blegere ud, da den dybe røde farve kun
findes i striberne: ergo - hvis du fjerner stri-
berne, fjerner du samtidig farven. Imidler-
tid havde de farve op til hælene og i kanten
af poterne, ligesom man ser det på abessinie-
ren, og poterne fik efterhånden en fin apri-
kos afskygning, der også bredte sig op ad
armene i lighed med farven på den konven-
tionelle siameser. Ingen af dem udviklede de

streger og striber på ryg og flanker, som

man tidligere havde set, og farvens intensitet
i maske, ører og hale var ikke påvirket.

Der var 7 i kuldet. De to andre killinger
var tabby/skildpadde-maskede. Tre af dem
blev beholdt til opdræt, Pitapat Tanya, som

var chokolade/creme/tabby/skildpadde-ma-
sket, og to af hannerne, som senere blev
champion Pitapat Toosin og champion Pita-
pat Tingel Tangel (kaldt sådan på grund af
hans meget lange hale, som altid kunne ses

i bunken af killinger), og i overenstemmelse
med min beslutning om progressivt opdræt
blev min rødmaskede hun steriliseret.

Disse 2 hanner vakte stor opmærksomhed
i udstiliingsverdenen. Den foregående sæsor1

har.de været de tabbymaskedes, men nu var
det de rødmaskede, der brillierede. Toosin
vandr næsten alle de klasser, han blev an-
meldt i og blev også medtaget i konkurren-
cen om ,best in showu. Alle tre fik meget
fine udtalelser af dommerne. Mange menne-

t6

Pitapat Sbane - j rndr. Opdrætter Mrs. Holt, ejer Mrs. Sayer
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katten med det blide temperament.
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sker begyndte at vise interesse for dem, og da
den tid kom, da deres sønner gjorde deres

entr6 i udstillingsburene, forsvandt den meste

modstand. Der er stadig nogle få stokkon-
servative, som ikke vil indse, at det altid er

nødvendigt med en oprindelig udkrydsning,
hvis man skal frembringe noget nyt, og hvis
opdrætterne ikke gør det selv med fuldt
overlæg, så skal moder natur nok ordne
sagen, når en siameser løber væk og parrer
sig frit. Dette er sandheden om alle de reces-

sive farver inden for siameserne. Blåmaskede
er muligvis opstået som en krydsning med
russian blue. Ja, selv de brunmaskede må
engang have været katte med farve over det
hele, altså sorte katte, og hvis vi går endnu
længere tilbage, var de oprindelig tabby
katte. Kun indførelse af et ændret recessivt
gen har gjort dem ensfarvede, og et andet
recessivt gen har gjort dem til "siamesereu.
Alle de recessive led den samme kranke
skæbne, da de første gang viste sig. Der var
masser af modstand, men det synes kattefolk
at have glemt.

Nå, det var et sidespring. - Pitapat
Hiawatha, en søn af en brunmasket cham-
pion og Pitapat Tanya blev det første rød-
maskede ungdyr, der nogensinde havde vun-
det "best in show". Det var på Preston Cat
Club's internationale udstilling i Blackpool i
1.967. Han er nu i en alder af 19 måneder
champion og har vundet 6 certifikater. Pita-
pat Shana, søn af Pitapat Zsa Zsa (Zeno's

kuldsøster) blev bedste siameserkilling. Hans
halvbroder, Pitapat Firecrest gjorde sin de-
but på Olympia i december, hvor han vandt
5 førstepladser og blev taget med i konkur-
rencen om ,best in show". Han var dengang
31lz måned gammel. Flans brunmaskede søster
Pitapat Fiona vandt 5 førstepladser i januar
i år og var også med i sidste konkurrence
om »best in showu. Jeg nævner dette for at
vise, at de anderledes farvede i et blandet
kuld med røde og skildpaddefarvede kan
klare sig i konkurrencen med mere konven-
tionelt opdrættede siamesere, Fionas mor er
en blåiskildpadde-masket.

At producere så mange udstillingsvindere
på så kort tid og af en så ny farve lyder
fantastisk, selv for mig, ikke mindst fordi vi

Fortsættes side 20.

Katte, hunde

oS fugle
modtages i pension.

DYRL,ÆGEGAAHDEN

Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej l0 mell. Banders og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99
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DANKAT's nye bomærke, som ses over disse

linjer samt på bladets forside. Mærket, son-r

virkelig er smukt i sin enkelhed, er tegnet af

Ole Engholm,

Bemærk...

DAN
KAT
S ELSKAB ET

Stamnavn af 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 3l , Herlev, tlf. 94 56 97.

G HARTR E UX-ldllinger
Forældre: Eng. imp. Pensylvas Perdita, CAC.
x Svensk imp. Ch Kabbaps Gorki (Figaro)

2 x bedste korthårskat. CACIB

E. Kristoffersen Hinnerup . Tlf. (06.197t tl) nr.316

For første gang i Jy lland

CREME PERSERHAN ti| AVLSTJENESTE
Engelsk import

TINUS OF PENSFORD

Fru Karen Griin
Tulipanvej 14, Bisskov
Tlf. (06) 1 7 91 60 og 12 09 47
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Til avlstieneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON

Blåmasket siam-han
MICKIE AF DONOVAN

Anna og Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Rønde

trf. (06) 36 70 33

Lillamasket siamhan
SALWEEN BLUES LILLA FELIX

Maya Høgild
Hem pr. Skanderborg,

tlf. Yding 79

Brun burmahan
ch. SAMMY VON BERG

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupvej 28, Kolding,

tlf. (055) 2 46 51

Silvertabby med grønne øjne
INT CH. SILVER KING AF ØRESUNDSHØJ

Liz Reineld
Krostræde 5, Kastrup

Rrcos RrNGo, brå
SABINETTES QUICK, hvid

EBBENY'S PETER A VERVILLE, sort
JIM VON SONNIK, creme

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

Forgaden 13, Nokken, København S
TIf. Su. 2659

lnt. ch. Playboy af Birkebo
BøD PEBSER

Thora Busch
Dyblandsvang en 20, 27 0O Brønshøj,

trf. (01) 60 04 22

Brun abyssinierhan
DORMET PRI IEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

Brunmasket siamhan
KLAUS AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis Søndermark, Gedved pr. 8700 Horsens

Brun burmahan
CHE ARAKAN SAYRO

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding

trf. (0s) s246sl

Brunmasket siamhan
TAO AF VEDDUMGARD

Søren Bonde
Veddumgård, 9773 Veddum

tlf. (08) sB s1 54

Opdrættere

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helnnuth Iensen
Hostrupvej 28, Kolding,

tlf. (oss) 2 46 51

Stamnavn ESSIGGARD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.

Aksel og Anna Danielsen
Essiggård, Essig pr.8410 Rønde

tlf. (06) 36 70 33

Stamnavn KRONG-CHEEP
Opdræt af lillamaskede siamesere.

Maya Høgild
Hem pr. Skanderborg, tlf. Yding 79

YALA ABESSINIERE OG REX

Henny Knudsen
Thehøj, Norup

trf. (08)58sl 15

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

tlf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
trf. (01) s9 85 30
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Spotligbt Ricky Dicky - 5 mdr. OPrctter
Mrs. R. O. Varner, ejer Mrs. W. Holt,

20

lige kønskromosom X. Når genet kun findes
i det ene X-kromosom, bliver hunkatten
skildpadde. Findes det i bcgge X-kromoso-
mer, bliver hunkatten rød. En sådan hunkat
er renavlet for rødt, og dette fænomen kal-
des på genetic-sprog homozygote. Da hannen
kur.r kan have 1 X-kromosom (hanner:XY),
vil de aldrig være homozygote for rødt.

Personligt foretrækket jeg at bruge skild-
paddemaskede hunner til brun-, blå- eller
rødmaskede hanner, eller en "andenfarvet"
hun til en rødmasket han. Den rødmaskede
hun er for selvbegrænset.

Det er lykkedes os at forbedre typcn på

de rødmaskede, så de nu er i stand til at
tage konkurrencen op mod de andre siame-
sere. Vi er nu i gang med at forbedre farven,
så den bliver cndnu mere dyb, og der er

noget, der tyder på, at visse siamesere af an-
dre farver har indvirkning herpå, når de bru-
ges i avlen, men det er nødvendigt med meget
arbejde endnu, før vi kan fremvise ct kon-
kret resultat.

Forsidebilledet: Ch. Pi.tapøt Toosin - 7 mdr.
Opdratter Mx.'V/. Holt, ejer Mrs. M. Bat-
tery.

Dette lille rim har Lise Brandbyge fundet i
en københavneravis (vistnok B,T.) pakket
om blød sæbe fra købmanden for over 40 år
siden.

Bag busken sad mis på lur
i nældebusken forborgen,
dens lille nabo gik morgentur
og hilste venligt: ,,Godmorgen."

,,God morgen, hr. nabo," gav mis til svar,

,,hvordan står det til derhjemme?"

,,4 tak, med de små man døje har,

og tiderne er så slemme.

Killingerne har ikke mere respekt,
de er så vilde og gale,

de bider mor i halen frækt
og bryder sig ej om min tale."

,,Det er," sagde naboen, ,,den gamle sang,

som synges af mødre og fædre.
De glemmer, de selv var killing engang

og ikke en smule bedre."
(Underskrevet Børge Nusbaun, 12 år.)

Fortsat lra sid.e 17.

kun har opdrættet 12 rødmaskede i det helc,
alle af udstillingskvalitet. De 6, jeg allerede
har nævnt, blev solgt til avi, og de øvrige
som kæledyr. Vi har også fået et mindre
antal skildpaddemaskede, men ingen rød-
maskede hunner til dato. Jeg har indtii nu

kun parret en skildpaddemasket med en rød-
maskct dn gang, og jeg var ikke så heldig at
få en rødmasket hun i det kuld.

Førhcn var mine katte i den røde serie for
tæt beslægtede ti1 at tillade ret meget ind-
avl, men jeg er nu nået til det stadium, hvor
dct kan gøres. Jeg brugcr denne generation

skildpaddemaskede til tilbageparringer med

de første rødmaskede hanner og omvendt,
idet jcg lejligl.redsvis laver en udkrydsning
med en brun- eller b1åmasket. Denne metode

sikrer fortsættelser.r af dc førhen etablerede

farver i hver generation. Jeg tror stadig, at det

vil være nødvendigt med udavl med de andre
farr.er. Kun ved fri og fortsat sammenpar-

ring af de forskellige siameser-farver vi1 vi
være i sranJ til et:ikrc en ensartet type i

sirmcserne som helhed.
Et par ord om ncdarvningen af den rødc

farve rnå værc på sin plads her. Den rødc
farve er dominant hos hannerne og ufuld-
stændig dominant hos hunnerne. Ved kryds-
ninger sorr x hvidt vil hannerne altid få
samme farve som moderen, og hunnerne vil
blive skildpadde. Rødt parret med rødt vil
altid give ene røde killinger i kuldet. Man
ved, at genet for rødt er placeret i det l-run-



Morsomme kattetegninger ... De bliver
morsommere og morsommere, jo oftere
man blader i dem.

Hans Hvass, Berlingske Aften.

Jeg kan ikke fordrage katte, men står
måske for første gang i mit liv over for
en omvendelse på dette punkt.

Henrik Bjelke, Aktuelt.
Det er lige en bog for katteelskere - som
Mark Twain og \Falter Scott, som De og
j"g. Lyngby-Taarbæk bladet.
Teksten er kort, og det har den ikke tabt
ved, og tegningerne er aldeles fortræffe-
lige og røbir den allerdybeste mis-forstå-
else.

Foersom, Berlingske Tidende.
Det var kattens morsomt.

Bogen vil more enhver #::l't'.:H?
enhver kattehader til at rrikke med knur-
hårene.

Vestkysten.

Det er kattens til sjov bog.
Møns Folkeblad.

. , . en øf de skæggeste battebøger, d,er er
lavet i den sidste snes år,

Georg Kringelbach.
Undertegnede bestiller herved:
DET VAR KATTENS af Eric Gurney.
Kr. 19,85.

et var kattens...
af Eric Gurney

Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - lørret kød

DONAKAT-MIRRI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrT * BAGi
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

Nurll
Adr9s99,

Postnr.:
ERIK BECK FORLAG

Box 9
København -



Kattemaden
med alle fordelene

Fås hos købmænd
og
dyrehandlere.

Kisser fiskemiddag er den moderne fuldkost til katte. Kisser indeholder
alle de proteiner, vitaminer og mineraler Deres kat skal have hver dag. Og
Deres kat vil elske Kisser på grund af den friske fiskesmag og den kna-
sende sprøde konsistens.
Kisser giver også Dem en række fordele. Det er nemt at servere. De hæl-
der blot Kisser ud i madskålen - så holder detsig frisk tilsidste lækre mund-
fuld. Der er intet griseri, ingen opbevaring i køleskab. Kisser er DVN-
deklareret. En pakke Kisser har en næringsværdi, der svarer til 6 alminde-
lige dåser - og koster kun det halve. Glæd derfor allerede i dag Deres kat
med en pakke Kisser fiskemiddag. .l
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