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Fru Karen GrUn,
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Fru Ase Andersen,
Bodilsvej 27, 7000 Fredericia.

Giro 6 85 09 - kassererens adr.

Codex Tryk, Arhus C.

Plenarforsamlingen 1969.
Planarforsamlingen blev i år afholdt på Hotel Hvide
Hus i Ebeltoft. Til dirigent valgtes hr. Kurt Sejsbo, og
på grund af det meget omfattende program blev delta-
gerne bedt om at fatte sig kort og srrengr holde sig til
emnerne.

Efter formandens beretning og regnskabsafiæggelse
gik man over til at behandle de indkomne forslag.

Reglen orn, at der skal hengå 18 dage mellem del-
tagelse i udstillinger afskaffedes.

Der nedsattes et udvalg med en repræsentant fra hver
klub til at bearbejde et nyt lovforslag gældende for
s ammenslutningen.

Vedrørende salg og udstilling af killinger biev det
vedtaget:

- at killinger under 8 uger ikke må udleveres til
køberen,

- at kiilinger under 5 uger ikke må udstilles.
Reglen om, at man kun kan få stamtavle til to kuld

pr. kat pr. år annulleredes, idet man samtidig opfor-
drede de enkelte klubber til at henstille tii medlem-
merne, at der ikke bliver trukket mere end 2 kuld pr.
kat om året, idet der skal tages hensyn til kattens
helbred og killingernes kondition.

Racekattens forslag om stemmeret i sammenslutnin-
gen henvistes til lovudvalget.

Danakts forslag om kun 1 udstilling pr. klub om
året i Storkøbenhavn blev vedtaget.

Vedrørende stabilisering af sammenslutningens øko-
nomi blev man enige om, at afregningen for sramrav-
ler ændres således, at der i fremtiden arbejdes med to
priser, en pris for en normal stamtavle samt en mer-
pris i de tilfælde, hvor forældrenes præmiering overfø-
res på killingernes stamtavler. Forretningsudvalget for-
handler med stambogsføreren om den ændrede afreg-
ning. De enkelte klubber betaler et å conto beløb til
dækning af udgifteme ved indkøb af nye stamtavler.
Det overlades til forretningsudvalget at indhente til-
bud om nye stamtavler.

Plenarmødet skal være åbent for alle medlemmer af
skandinaviske, F.I.F.E. tilsluttede klubber som tilhørere.
Gyldigt medlemsbevis skal forevises.

Der skal udarbejdes fæl1es udstillingsanmeldelser til
samtlige klubber. Hr. Kurt Sejsbo lovede at udarbejde
et udkast, der sendes rundt tii klubberne til godken-

delse. rfortsænes side 6)
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NEJ, SC -

EN LøVE! !

I{vis man er katteven, så er man. Jeg er
interesseret i det meste af dyreverdenen og

har gennem årene anskaffet mig en del dyr
af de mest forskellige slags, men kattene er
nok dem, der står mit hjerte nærmest. Blandt
kattedyrene er min store lidenskab ... løver.
Findes der det dyr, der udstråler mere konge-
lighed, som har større harmoni i familien,
som udviser mere værdighed? Ja, rækken af
beundrende vendinger vil ikke få ende.

Siden jeg var en lille dreng, har jeg altid
beundret løven og er.r dag håbet pi, at det
skulle blive virkelighed - det der med at stå

ansigt til ansigt med dyrenes konge. Det blev
virkelighed. Først skaffede jeg mig en løv-
inde. Hun indkøbtes i København. Og senere

rejste jeg til Afrika for at få yderligere bevis
for mine påstande om, at »løver er rare<<.

Jeg boede i Stockholm i et almindeligt
lejet hus hos mine rorældre, da jeg anskaf-
fede min løve. Mine forældre var just ikke
eftergivende og lod mig gøre, hvad jeg ville
- hvis nogen tror det. Jeg turde ikke spørge

dem først, om jeg måtte anskaffe en løve, for
da var svaret blevet NEJ!Jeg tænkte,at man
skulle jo overraske sine forældre nu og da,
så hvorfor ikke overraske med en løve som
huskat. Mine forældre, som var vant til alle
dyr og mærkelige nyanskaffelser, blev ikke
specielt forbavsede. Min far sukkede bare og
sagde: "Det var da godt, at det ikke var en

e1efant..

Da løven ankom, viste hun ikke sine pæ-

neste sider, men knurrede, hvæste og viste
tænder og klør. Unægtelig [øLte jeg mig ude
at svømme, da mine forældre, den aften Raja
kom, gik i seng med ordene: "Den der må
du selv passe, vi vil ikke have noget med det
at gøre.« - Løtrer knurrede, forældrene sov,
jeg spekulerede - klokken var 12 om natten,
da dørklokken RINGEDE. Det var naboerne
. . . Du milde, tænkte jeg, nu hænger jeg på
den. Jeg åbnede, og uden for stod naboerne
i natdragt og med mundvigene næsten nede

på brystet. "Er der ikke en løve derinde,"
sagde manden. ,Det er vel i hvert tilfælde
en stor hund," 5agdg konen. Med biikket i
jorden og meget stille sagde jeg: ,rLøven. . ...

,,Det var det, jeg sagde," råbte manden glad.

"Jeg sagde jo, det var en løve. Jeg ved vel,
hvordan de lyder. Du skal altid være så på-
ståelig. Det var mig, der havde ret." De
havde hørr knurreriet, og fruen havde på-
stået, at det var en hund. Manden, som var
konservator og havde rejst rundt i verden,
sagde, at det var en løve. De var kommet op
at skændes om det og var til sidst blevet
enige om, at den eneste måde at afgøre stri-
den på, var at banke på og spørge.

Løvinden blev, da hun havde aklimatise-
ret sig, et helt vidunderligt familiemedlem.
Aftenerne tilbragte hun, som familien for
øvrigt, foran TV-apparatet. Hvis der .var dyr
på skærmen, sneg hun sig frem mod dem og
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siden om bag ved app^r^tet for at se, om de
kon-r ud der. Hun var helt renlig og havde
sin specielle toiletplads. For at hun kunne få
motion, tog jeg hende med i biien og kørte
ud til forskellige skovområder, hvor hun fik
1ov til at springe omkring. Hun var da som

en hund og sprang gerne efter grene, som hun
ville, at jeg skulle kaste.

Som bekendt forkæ1er man sine yndlinge,
og det cr ikke anderledes, fordi det er en

løvc. Når Raja således åd a kg kød om da-
gen, fandt hun snart ud af, at kalvelever var
hendes livret, og det ville hun have 2 gange

om ugen. Så måtte resten af familien for
øvrigt klare sig med lidt pølser.

Det var vældig sjovt at se, hvordan folk
reagerede, når man havde hende med i snor
på gaderne i byen. Mange, som kendte hende,

klappede hende og gik videre, ligesom de

r.ille have klappet enhver anden huskat. Folk
derimod, der pludselig opdagede, at de stod
ansigt til ansigt med en \øve, skreg op og

f6r af alle kræfter ind i den første, den bed-
ste port. Det er vældig godt for en løveejer,
når folk har respekt for en løve. F. eks. når
hun med sine 100 kg sad ved siden af mig
på forsædet af bilen, og jeg kørte ind på en

benzinstation. Hvilken service! Jeg bad om
at fe 20 liter benzin, men fik 40 liter. Det
kostede lige meget, bare jeg blev inde i bilen
med dørene lukkede.

Raja var vældig skinsyg. Der skulle kun
være hende og mig. Om nogen af hankøn tog
mig i hånden og hilste, kunne det gå an, men

det gik ikke med kvinder. Helt utænkeligt

var det at sætte sig ved siden af noget kvin-
deligt væsen i en sofa ... da satte løven sig
midt imellem, idet den stirrede vredt på den
påtrængende, samtidig med ac den ømt og
kærligt slikkede mig. Dette var faktisk gan-
ske besværligt.

Nuvel, selv om en eller anden ting kan
være besværlig med løver, så kan man vel
sige, at besværligheder forekommer blandt
alle dyr. Slutresultatet, når det gælder løver
som husdyr, er, ar en mere vidunderlig hus-
kat skal man lede længe efter. Løven er me-
get venlig og kærlig, og det siger jeg ikke
bare i min egenskab af løvefar. Jeg har også
fulgt dem i vild tilstand og med samme gode
erfaringer.

I et kommende nummer kan jeg måske be-
rette om oplevelser med dyrenes konge
hjemme hos ham.

Jan Hdgberg.

)

ADA's pension
for høtte og hunde

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

*
Højvangsvej 15

VADSBY pT. SENGELØSE
Tlf. (0t) 99 52 22 eller

Niels Ockens, tlf. 78 68 4{
Rana kikker på TV



Den lille let med den store af Eileen H. Durbin

De, der kender lidt til farvernes nedarvning
hos katte, ved, at hvidt er en dominant
farve, og at der i virkcligheden ikke findes

ohvide persere<<, men persere med hvid pels,

som skjuler den virkelige farve. Mange ny-
begyndere og også en hel del dommere kan

ikke forstå betydningen af den lille blå eller
sorte plet, der ofte findes i panden på hvide
killinger. Til tider bliver det endog regnet for
en fejl og trækker fra i bedømmelsen. Denne

farveplet bliver imidlertid blegere, efter-
hånden som killingen vokser, og forsvinder
helt med 9-måneders alderen - ofte endnu

før,
Den sorte eller blå plet er kattens virke-

lige farve, som bryder igennem den hvide
pels, og kun sort og dens fortynding, blå, vil
vise sig. Rød og dens fortynding, creme, viser
sig ikke, og derfor kan man drage følgende

konklusion, når man vælger en hvid perser

til opdræt:

1. Hanner uden plet vil være røde eller rød-
tabby:
a. med fortynding for creme,

b. rød eller rødtabby uden fonynding
for creme,

tter

c. cremetabby eller creme (ensfarvet)'
2. Hankillinger med blå plet vil være blå.

3. Hankillinger med en sort plet vil være:

a. sort med fortyndingsfaktor for blåt,
b. sort uden fortyndingsfaktor for blåt'

4. Hunkillinger uden plet i panden vil være:

a. rød ellet rødtabby uden fortyndings-
faktor for creme,

b. rød eller rødtabby med fortyndingsfak-
tor creme,

c. creme eller cremetabby,
d. skildpadde med eller uden fortyndings-

faktor for creme.

5. Hunkillinger med en sort plet vil være:

a. sort med fortynding for blåt,
b. sort uden fortynding for blåt.

6. Hunkillinger med blå plet vil være:

a. blå,
b. blå/creme (creme er usynlig).

De fortyndede farver creme og blåt er altid
renavlede. Der kan altsi ikke komme sorte

killinger efter 2 bli forældre og ikke røde

killinger efrer 2 creme forældre. Derimod
kan der komme blå efter sorte og creme

efter røde forældre,
Ovennævnte skema gælder ikke blot for

hvide persere, men for alle hvide katte.

DaLe cdrøs Snowprincess, ejer og

frø G. Eldh, Krylbo.
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Ifdstillinger
1969

Danmark, Slagelse: 29.-31. august.

Danmark, Århus: 13.-14. september.

Frankrig, Nancy : 21.-22. september,

Danmark, København: 4.-5. oktober.
Frankrig, Parisl 17.-79, oktober.
Finland, Helsingfors: 1.-2. november.

Sverige, Gdteborg: 1.-2. november.

Tyskland, Berlin: 15.-16, november.

Frankrig, Lyon: 15.-16. november.

Sverige, Stockholm: 22.-23. november.

England, London: 13, december.

Holland, Amsterdam: 13.-14. december

1970

England, London: 3.. januar.

Belgien, Briisselr 17-18. janrar,

Reglen om, at der skal gå 18 dage mellem
deltagelse i udstillinger er ophævet.

Ligeledes er reglen om, ar man højst må
få to kuld killinger pr. kat om året, annul-
leret, Det henstilles dog til opdrætterne kun
at trække to kuld pr. kat om året, da det
ellers vil gå ud over kattens kondition og
killingernes kvalitet.

O, B, S, - Stamtøulepriser
Alting stiger i disse tider, og selvfølgelig vil
også stamtavlerne blive dyrere - dog ikke
lige med det samme. I første omgang har
man vedtaget, at de opdrærrere, der ønsker
at få killingernes stamtavler påført forældre-
nes bedømmelser, skal betale en merpris på
3 kr. for hver stamtavle, så disse .stamtavler

kommer til at koste 11 kr. pr. stk. Ved ind-
sendelse af killingeattest, bedes De derfor
venligst oplyse, om De ønsker stamtavlerne
med eller uden forældrenes præmiepåføring.

De vil stadig kunne få påført kattens be-
dømmelse på dens egen stamtavle i lighed
med tidligere f or 2 kr.

Når de nye stamtavler er udarbejdet, vil
der ske en forhøjelse af stamtavlepriserne,
Til gengæld kan vi love Dem en pænere og
mere holdbar udførelse.

IITfiPOR,T
Frøken Connie Grøn, København, har netop
været i London for på Kensington Kitten
Show at indkøbe en rødmasket siameser han
SNO\(TPRINCE og en skildpadde-masket
siameser hun ZOLA.

Endvidere er der blevet importeret en iød-
masket han fra Belgien. Ejer fru Enø Peter-
sen, Århus.

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

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

Nærmeste forhandler anvises

Hersklnd & WulIf's Eftf. A./S
Hellerupvej 67 - 2900 Hellerup
Tlf. (0! - 43) Helrup 2304 - 3533

Kurt Petersen
Møddebrovej 11, Solbjerg :

8000 Århus C - Tlf. (06- 1821 ll)
Solbjerg 507

s



Plenarlorsamlingen (fortsat fra side l)
Der oprettes hos sammenslutningens næst-

formand et kartotek over de katte, der har
fået tildelt CAC, CACIB, CAP og

CAPIB. Kartoteket åjourføres efter hver ud-
stilling på giundlag af et mærket katalog,
der bliver tilsendt næstformanden gennem

den pågældende klubs sekretær.

Vedrørende medaljeuddeling blev man
enige om at uddele guldmedaljer dl CACIB,
CAPIB, Champion og Premier samt 1. vin-
dere. CAC og CAP får sølvmedaljer.

Der nedsattes et udvalg, der skulle prøve
at finde frem til en løsning på problemet:
Fælles dansk katteblad.

Der udstedes ikke Iængere invitationer til
andre klubbers bestyrelser til udstillinger.
Bestyrelsesmedlemmer fra alle klubber har
gratis adgang til alle danske udstillinger.

Det henstilles til medlemmerne ikke at
avertere i landets dagblade med priser under
200 kr. for en racekattekilling. Det henstilles
iigeledes ikke at benytte ordet ,bi1lig" i an-
noncefne.

Der var enighed om, at der ikke længere

blev skrevet dommerberetninger, men i stedet
udsendes et katalog med en liste over be-

dømmelserne til andre klubber. De udstillere,
der er interessere! i en kats udførlige bedøm-
melse, kan få en afskrift eller fotokopi af
bedømmelsen mod en mindre betaling.

Hr. Per Hilfling-Olesen blev valgt til
Danmarks delegat ti1 F.I.F.E.'s generalfor-
samling.

Efter valget ser det nu forretningsudvalg
således ud:

Formand: Per Hilfling-Olesen, Dankat.
Næstforma.d: Edith Dunvald, Racekatten.
Sekretær: Eskild Heinsen, Racekatten.
Kasserer: Jane Petersen, JYRAK.

Bestyrelsesmedlem: Carsten Dinnsen,
DARAR.

Vicesekretær: Jane Petersen, JYRAK.

Sbanaz ,.t. Garrnshof , røgf aroet ,

5 rndr. gammel, ejer L. Garms, M,
Tysbland.

han,
dnnhein,
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Katte, hunde

og fugle

DYRLÆGEGAABDEN
Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej l0 mell. Randers og Hobro)
Telefon (OG - 42 26 77) Baasted 99

modtages i pension

CHINGHITTA

og Aøni perserAillinger

specielt blidt temperament

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



Huordan kender man en røgfaruet?
Helc ticlen får jcg sendt fotografier af sorte
ungdyr med spørgsmål om, hvorvidt de er
røgfarvede. Sortc ur-rgdyr har ofte et sølr.-
skæg og er også alt andet end sortc.

Røgf arvet kililng, 9 dage gammel.

Den røgfarvede pcrser kendcr man på de

aftegn, den har vcd fødslen. Den kommer
til verden mcd "vaskebjørnsaftegr.ringer. i
ansigtet, ligesom benene har lyse striber.
Efter cirka 14 dage bliver det lyse mørkt, og
rundt om det 1ille ansigt blivcr pelsen lysere.
Også benene bliver n-rørkere, men hvis man
blæser ned i pelsen, er den stadig hvid i bun-
dcn. Ellers skal dyret ved fødslen være l'relt
sort med undtagelsc af de r.rævnte aftegr.r.
Ved 3- til 4-n-råneders alderet bliver pelsen
iysere, og sølvkalvekrøset begynder at vokse.
Hos meget mørke t1.per kan det ske, at de
efter 9 dage igen langsomt bliver mørkere og
ser ud som sorte. De bliver dog senere for
mørke i bunderr.

Til enhvcr rcgel hører cn undtagelse, og
netop som jeg skriver dcnne artikel, kom-

mer den. Min røgfarvede hankat havde par-
ret en hunkat fra Pforzheim. Freda^g .blev
de tre unger [ødt, og vi kørte derhen om
lørdagen for at se kuldet. Der vai en creme
han, en sort han og en blå hun. 6 uger se-

nere kom ejercn af kuldet for at afhente en

kat hos os og bragte da den sorte med, for
at jeg kunne se den. Det var en upåklagelig
røgfarvet. Hvis jeg ikke havde set den lille
fyr den første dag, ville jeg have sagr, at
damen ikke havde set rigtig efter. Kun ved
vi ikke, om de ovennævnte tegninger var
der ved. fødslen og derefter forsvandt, da
ejere,r i den lange venterid under fødslen var
faldet i søvn og først igen var vågnet, da
alle *ngerne \ar tørre. Vi er nu spændt på,
hvordan den lille fyr udvikler sig.

sotn
killin§ og L. Garms, 'annheitn,
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D§TIB§1r
Ny bes§relser

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

Næstfmd.: Helge Rasmussen,
Islevgårds All6 23,
2700 Brønshøj.
Tlf. (01) 91 20 ls.

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

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

Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Ttf. (01) 42022s.

Kurt Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev
Tlf. (01) 94 17 84.

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

DAN
KAT
9EL§KAEEI
FOR OANSKE

Ilankat på aftentur
Efter dejlige sommerdage oprandt torsdag aften d. 19.
juni med sryrrregn, så vi var godt indhyllet i regntøj,
da vi mødtes på Husum sration, hvorfra vi kørte i
biler ad vore velkendte, overfyldte autove.je, for se-
nere at dreje af ad stille, snoede markveje, som førte
os til ADA's dyrehospital i Sengeløse * målet for vores
aftentur.

På gårdspladsen blev vi budt velkommen af dyrlæge
Niels Ockens og frue, som her har indrettet et virke-
ligt 1. klasses dyrehospital på en gammel gård. For-
uden et fuldt moderniseret sruehus fandtes en byg-
ning, som rummede hospitalet, velsagtens en gammel
lade, som var kalket i en dejlig varm, rød farve. Taget
var selvfølgelig af strå, det udvendige havde bevaret
al den landlige hygge, men efterhånden som man be-
vægede sig frem indendør.s, oplevede man er super-
moderne, sterilt interiør i form af undersøgelsesrum,
røntgenrum og operationsstue med alt moderne udstyr,
iltapparater og tandklinikudstyr. Ja, alt var så fuld-
endt, at hvis man bevægede sig er skridt for nær vand-
hanen, sendte den en stråle ned ad nakken på dn, uden
at man havde rørt ved den.

Dyrlæge Ockens fortalte om de mangeartede opera-
tioner, der blev udført her. Opholdet i patientstuen
blev langt. Her var hunde og katte af alle racer, og
mon ikke alle især glædede sig over missemødrene med
nyfødte? Her var alle farver repræsenreret, måske nok
lidt forkert sammensatte efter vore strenge dommeres
syn, men naturen havde fået lov at råde, og resultatet
var EX. En vidunderlig, stor kastrat, der ventede på
at få et hjem, gned sig kælent mod tremmerne og talte
sit sprog til os alle, og vi forstod det: - Tag mig med.

Men vi skulle videre. Vi fik et kig ind i en karen-
tæneafdeling for papegøjer, hvor dyrene bliver under-
søgt, lør de sælges gennem fuglehandlerne, således at
man sikrer sunde dyr i handelen. Her kunne vi ikke
klare os med kattesproget, men et par spanske gloser
hjalp. Jo, der var i sandhed også et internationalt
dyrehospital.

Udenfor beså vi de praktiske løbegårde med skille-
vægge udført i beton, forsynet med gitter og elektrisk
hegn. De stod ikke i tilslutning til bygningen, så dyrene
ved hjælp af lemme selv kunne gå ud, da det ville give
for megen træk. Alt var der tænkt på for dyrenes vel -
så hellere lidt besvær med at hente dem til luftning.
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Dyrlæge Ockens oiser operationsstøen frem.

Ad en fin, ny trappe, sikkert afløser for
e. gammel, knirkende staldloftsstige, gik vi
ovenpå og så laboratoriet, en uvurderlig
hjælp i bekærnpelsen af mange sygdomme,
som her usynlig for menneskeøjet kommer
for dagens lys ved mikroskopi og dyrknipg,
sygdomme som orm, svampelidelser, utøj
o. Iign., som man ved hurtig og sikker på-
visning kan sætte ind imod,

En krybende fornemmelse af disse mod-
bydelige forekomster, som kan angribe vore
dyr, blev hurtigt skyllet væk med et glas

dejlig vin, og efter at vi havde set en samling
vidunderlige chincilladyr .i aIle størrelser,
oplevede vi en hyggelig time omkring kaffe-
bordet, hvor spørgsrnålene regnede ned over
dyrlægen, som beredvilligt svarede på alt.

Et stående samtaleemne er velnok kosten,
og mange blev her'klar over, især gennem

fru Ockens dygtige vejledning om kostsam-
mensætning; at vi fodrer forkert og ikke er
standhaftige nok, når et kræsent dyr skal

sultes for . at lære at spise det, den har
bedst af.

Målet er først nået den dag, hvor vi, lige-
som dyrlægen, må passe ekstra godt på vores
rå agurk på leverpostejmaden, når vore katte
er i nærheden.

Vi fik mere kaffe i kopperne og langede

en ekstra gang til fadet med dejlig, kalorie-
rig kringle og tænkte med vemod på, da

klokken efterhånden var blevet mange, om

mad- .og flødeskålen stod torn derhjemme, så

de stakkels dyr ,sultede".

Vi startede hjernad, nu i en dejlig, lys som-
meraften, og til dyrlæge Ockens og frue
siger vi for cn hyggelig, interessant og belæ-

rende aften en hjcrtelig tak, ledsaget af øn-

sket om fremgang for hospitalet og for mu-

ligheden af udvidelse på det vidtstrakte,
skønne, landlige område, så endnu flere dyr
kan komme under kyndig behandling og

pleje under så gode forhold.
Lyngby, den 15. |u1t 1969.

E. og K. Daløing

Det ttør køttens!
Et læserbrev i bladel The Obsgqv,er:;";De

skrev forleden, at man ikke må suge giften

ud af såret efter et slangebid. Det kan jeg

ikke forstå. For ei par år siden'gik.mia kat

til angreb på en hugorm, der havde lagt sig

til hvile.på køkkengulvet i vor feriehytte.

Der udkæmpedes et drabeligt slag, der endte

med hugormens død. Min sejrsstolte kat gav

sig straks til at slikke sine ben, som åbe1-

bart var blevet bidt,,og spyæe u{, og slikEe

og spyfte ud i et kvarters tid. Da det var

overstået, åd hun hugormen, og hun lever

den dag i dag i bedste velgående - 14 år

gammel.
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Dynlæge-
hrevkasser
Spørgsmål:
Min kat har pludselig tabt alle hårene på et

stykke af ryggen fra rygraden og lidt ned på

den ene side. Der er ingen tegn på eksem el-
1er andre hudsygdomme. Huden er ren og
pæn, og pietten er ikke rund, men langstrakt,
§ jeg tror ikke, det kan være ringorm. Det
drejer sig om en hunkat, som har killinger
for iiden Hvad kan jeg gøre?

Soar:
Som De selv angiver i Deres spørgsmåI,

drejer det sig højst sandsynligt ikke om ring-
orm på grund af hårtabets udbredelse, men

der findes jo også andre svampelidelser i
pelsen end denne, omend årsagen i dette til-
fælde formentlig skal søges i kattens køns-
hormonale stofskifte. Problemet vil forment-
lig løses af sig selv, når katten kommer af
med sine killinger, men for at udelukke pa-
rasit- eller svampeangreb, vil det være klogt
at lade Deres dyrlæge foretage en'mikrosko-
pisk undersøgelse af hud- og hårskrab, samt
evt. understøtte en ny hårvækst med. vita-
min- og mineraltilskud, enten i form af tab-
letter eller ved indsprøjtninger.

Spørgsmål:
To af mine katte har en slags grumset udslet
under hagen. Det er ligesom små sorte hud-
orme, og når man kradser lidt med en negl,
følger der et hår med.det sorte op, hvilket
vel tyder på, at det er noget i hårsækken.

leg ville meget gerne have det væk, da det
ser grimt ud.

Sztar:

Udslettet under hagen skyldes formentlig en

trettere betændelse i hårsækkene, og jeg vil
tro, det er ret nemt at fjerne ved en lokal
behandling med præparater som Delmeson
comp. creme, Celestonecreme med chinoform
o. lign.

Spørgsmål:

Jeg har en abyssinsk hankilling på 9 måne-

Creme perser han, Tinøs af Pensford,
ejer t'ra Karr

der. Nu er han begyndt at strinte, men jeg

synes, det er lidt for tidligt at lade ham
kastrere. Kan det ikke være hæmmende for
udviklingen at lade ham kastrere allerede nu,
og hvilken tid må regnes for at være den
ideelle, når han skal være en kælekat og ikke
bruges til opdræt. Jeg ville også gerne vide,
hvilken tid der er den ideelle for sterilisering
af en hunkat.
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I

-.'lrætter 
-mrs. Joan Thompson, England,

Griin, Århøs.

Er der nogle ulemper, f. eks. karakterfor-
andringer m. v., man må regne med, når man
foretager ovennævnte indgreb på katte?
Soar:
Når Deres kat, som De angiver, er begyndt
at strinte, er det ikke for tidligt at lade den
kastrere, og i en alder af 9 mdr. må man
antage, at kattens fysiske udvikiing er så
fremskreden, at en kastration ikke vil have

nogen skadelig indflydelse på denne. Tids-
punktet for kastration ligger omkring Z-8
mdr.s alderen.

Vedrørende sterilisation af hunkatten, vil
det rigtigste tidspunkt for indgrebet være,
når katten har haft sin første løbetid, og her-
med er kønsmoden.

Med henblik på karakterforandringer, øn-
sker man hos hankatten at neddæmpe tem-
pcramentet og undgå urenlighed, og ved ka-
stration opnår man at knytte katten nær-
mere til familien, og undgår, at den forsvin-
der flere dage ad gangen og hermed også
følgerne af de slagsmåI, som den ofte inddra-
ges i.

At hankatten tager på i vægt efter en ka-
stration er vel uundgåeligt, men ved en for-
nuftig fodring har man selv mulighed for at
regulere denne, så nogen afgørende ulempe,
der taler imod kastration af katten, findes
altså ikke.

Ved sterilisation af hunkatten er der ingen
iøjnefaldende ulemper, og nogen væsentlig
vægtforøgelse er der som regel ikke tale om
efter indgrebet.

GIIE'TIGi E OR, I<.'\TTE
Dcr cr flere præpararer, der kan tåles af
mennesker, men som er den rene gift for
kattene. Vær derfor forsigtig med at bruge
menneske-medicin til katte. Der kan betyde
døden, Hovedpinetabletter, f. eks. aspirin, er
selv i små doser dødelige, og salve o.1., der
indeholder kviksølv, er særdeles farligr.

En anden ting, kattene kan blive syge af
at spise, er de små vinylfigurer, der bruges
af børn til at skræmme livet af uønskede
lærerinder med. De synes at være et godr
legetøj til katte, men hvis katten æder et
stykke af dem, og det kan let ske, da de jo
mest består af gyselige fangarme og følehorn,
så bliver den alvorligt syg.

Også flere planter er farlige for katte,
bl. a. tulipanløg, påskeliljeløg og pinseliljeløg.
Endvidere kan nævnes alpeviolknolde, efeu,
liljekonvaller, fingerbø1, latyrus, philiden-
dron, rhododendron, julestjerne og sort nar-
skygge.

J
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rnirri-PAh[TE R, {.#;:''
Vi lever i en verden med rnange omvæltnin-
ger. Gamle traditioner bliver kastet over
bord, tabuer ophæves.

Hvordan står der så til i katteverdenen?
Også her står naturligvis de gamle traditio-
ner over for de nye, progressive ideer, men
hvis man hører godt efter, vil man finde ud
af, at de nye toner endnu er svage at høre,
og at det gamle nok skal skal passe på at
stritte imod til det sidste. Hvorfor ikke også?

Alt behøver sin tid, og den, der har tålmo-
dighed, kan vente.

Selvfølgelig må man indrømme, at der
trods alt er nye ting at se på de nuværende
udstillinger. Hvis man sammenligner med
tidligere tiders, er der jo farvevarianrerne
blandt siameserne, forskellige blå racer, ha-
vanaer o.s.v.

Den udenforstående kan ganske vist synes,
at spillet foregår noget vilkår1igt, når man
ser, hvad der er ,anerkendt", og hvad ikke.
(Dette forudsætter selvfølgelig, at man tyde-
ligt gør den udenforstående klart, hvad be-
grebet "anerkendt" betyder). Hvorfor er hos
perserne (så vidt 1'eg kender til det) colour-
point anerkendt, men kam6 ikke. Røgfarvede

- ja; silver-shaded - nej. Jeg har aldrig kun-
net forstå det. Og hvorfor er der blandt de

slanke, højbenede katte anerkendte havanaer,
hvorimod deres sorte, blå (førhen engang rus-
sian blue) og lilla brødre og søstre ikke kan
,anerkendes. af katteverdenen, skønt de ikke
adskiller sig fra de brune i andet end farven?
Forstå det, hvem der kan. Jeg kan ikke. -
Og hvem kan vel?

Men det var egentlig om noget ander, jeg
skulle skrive. Anmodningen lød på at skrive
om de plettede katte, men denne sag med
de plettede katte hænger ret nøje sammen
med det ovennævnte tema. Også de skal
være slanke med lange ben, store ører og
klare øjne. De skal være smidige og årvågne,
men samtidig omgængelige og så tydeligt
plettet som muligt. Jeg kalder dem mini-
pantere. Deres historie vil jeg her berette,

, lantjeo, europæish hortbår, plettet,
ejer Maria Følkena.

For længe siden, før jeg endnu havde
tænkt på katte som disse, fandt jeg i Arn-
hem på et af de grufulde steder, som man
ofte illusorisk kalder "dyrehjem", en lille,
ynkelig kattebaby cirka 3 uger gammel. Den
var grå med sorte pletter, og voksede -
trods dyrlægens pessimistiske prognoser - til
en stor, smuk hankat. Han blev en dag me-
get beundret af en bekendt, som var medlem
af den for mig endnu ukendte katteklub

"Felikatu. Nogle dage senere blev også jeg

medlem, og nogle måneder fik min Jantje sit
første og eneste CAC i Paris som »spotted
tabbyu. Jeg købte min første kattebog og
fandt heri sætningen: ,Om nedarvningen af
plettede aftegninger vides intet."

Det skulle jeg hellere ikke have læst, for
hermed begyndte egentlig det hele. Sagen æg-

gede mig. Ved hjælp af en dyrebeskyttelses-
dame, der kendte alle og enhver og også de-
res katte, fandt jeg en kattebrud, der var
nøjagtig lige så plettet som Jantje. Brylluppet
fandt sted, og kuldet kom: tre kulsorte katte-
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killinger. Det var et tegn på væggen, som jeg

ikke forstod. Men Jantje blev kastreret, og
jeg hørte ikke mere til hans familie. Og her-
med slut på første kapitel af denne ikke gan-
ske pletfri historie.

Kapitel 2 kan berettes i telegramstil. Der
kom et par oncillaer til huse - de små vild-
katte med "pelskåbepletteto pels. Hankatten
blev parret med en abyssinier. Herom har
jeg allerede i tidligere artikler fortalt. Resul-
tatet blev 4 helt ens, plettede hunkatte, der
knap var til at skelne fra hinanden. I karak-
ter er de to meget tamme, medens de andre
to er meget vanskelige og sky, skønt de er
blevet behandlet helt ens. Alle fire viste sig

^t være sterile. Også dette burde have været
mig en lære , . .

Forbavsende var den store opmærksomhed
og interesse, disse plettede hybrider vakte.

Jeg fik flere breve, end jeg kunne besvare,
og mange besøgende, der alle ubetinget ville
se "de små panterlignende katten. Og jeg

måtte huske på det kinesiske ordsprog, der
siger, at et menneske holder katte, når det
vil kæle for en tiger uden at udsætte sig selv
for fare. Man kunne også sige, at folk synes

om de plettede katte, fordi de så uden fare
kan kæle for en panter,

Mine oncilla-hybrider var sterile, men -
tilfælde eller skæbne - jeg havde netop fået
fat i et par andre hunkatte, to døtre af en

sudanesisk steppekat, der havde begået en

mesalliance med en rød huskat. De to katte
var ikke noget særligt, bortset fra deres stem-
mer, som var meget mærkværdige. Begge

hold fik et kuld og blev derefter steriliseret.
Af de 8 ungdyr fra åe 2 kuld var kun 6n

hankilling plettet. Han lever nu i Tyskland
hos frøken Mtiller i Freising. Af hunnerne
var ingen plettede. Så meget desto mere

overraskende var det, at der i næste genera-
tion i forskellige kuld begyndte at dukke
plettedc katte op, der overordentlig lignede
deres sudanesiske bedsternor.

Hvem havde dog bare standset hermed!!!
Fra de følgende eksperimenter kan jeg sam-
menfattende sige, at blandt alle disse efter-
kommere af steppekatten ,Soedi" var en del
af anden generation plettede, ganske uanset
om man parrede dem med en abygsinier, en

siameser eller en smuk havana/abessinier-
krydsning. Og så kom uvægerlig det store
øjebiik, hvor jeg kunne give den sortplettede
hunkat "Spotty« (Soedi's udtrykte billede)
som kone til den brunplettede han, "Choco
Spotu.

Men før jeg fortæller videre, må jeg endnu
engang gå tilbage i tiden. Bestemoderen,
Soedi, den plettede steppekat, var i mellem-
tiden blevet parrer. af en ,jævnbyrdig" han-
kat, en gråplettet sibirisk vildkat. Resultatet
blev 6n killing, der var SORT. Hun var
slank og musliuløs som en sort panter. Dette
skulle i det mindste have givet mig en lære-

streg.

Men nu videre med historien. Spotty og
Choco Spot var vældig glade for hinanden,

(forsættes side 20)

Gloria, lint plettet oaer det hele. Faderen er
en sltdllmerilednsb dværgkat og moderen en

aby ssinier.



Katteinfluenza
- ølle opdratteres sk r æ k

Katteinfluenza er ikke bare 6n sygdom, men
en hel gruppe virussygdomme, som populært
kaldes sådan, fordi det er meget vanskeligt
at skelne dem fra hinanden, da symptomerne
er næsten de samme, uanset hvilket virus,
kattene er blevet smittet med. Forskellen
viser sig mest i sygdommens sværhedsgrad,
der kan svinge fra en ganske let infektion i
øjne og næse til et dødeligt angreb.

Inkubationstiden er fra 2 ril la dage. Syg-
dommen angriber katte i alle aldre, og dy-
rene bliver ikke immune overfor sygdommen,
men de samme katte kan få sygdommen flere
gange i Løbet a,f et år. Dødelighedsprocenten
ligger omkring 20.

Et af de første sygdomstegn er nysen og
fugtige øjne. I løbet af et par dage bliver
øjnene betændte og er ofte helt klistret sam-
men, når katten har sovet. Næsen stoppes til
med slim, så katten har besvær med at
trække vejret. Som regel mister den helt ap-
petitten, og der er temperaturforhøjelse. I
svære tilfælde støder der ofte lungebetæn-
delse til.

Behandlingen af denne sygdom er vanske-
iig, fordi antibiotica ikke har nogen virk-
ning her. Dog vil antibiotica være virksomme
over for de følgesygdomme, der som regel er
til stede, og som skyldes bakterier, f. eks.

øjenbetændelse, lungebetændelse etc. Chlor-
amphenicol og auremycin har vist sig at have
den bedste virkning.

Ellers består behandlingen mest i at holde
patientens humør oppe ved hyppige tilsyn,
stimulering af appetitten og lokal behand-
ling af næse og øjne.

Katten skal ligge i et lunt rum med kon-
stant temperatur, men samtidig med god
ventilation. Da dyret tildels mister lugte-
sansen, kan det være vanskeligt at få det
til at spise eller drikke. Det er vigtigt at

servere mad med stærk lugt, da det jo er
lugten, der stimulerer appetitten. Det kan
være nødvendigt at tvangsfodre med fly-
dende mad, som f. eks. kraftig kødsuppe eller
tørmælk opblandet i dobbelt styrke i forhold
til brugsanvisningen. Bedst er det at bruge en

stor engangssprøjte, som kan købes på apo-
teket. (Den skal bruges uden kanyle).

Næsen renses forsigtigt med lunkent vand
eller lidt olie for at holde næseborene fri for
slim, og næsedråber kan til tider lindre lidt,
men disse skal rekvireres gennem dyrlægen.

Det er meget vigtigt hele tiden at holde

øjnene åbne, så der er fri afgang for materie.
Bad dem forsigtigt med lunken kamillete.
Der skal bruges en ny tot vat til hvert øje,

så man ikke fører smitte fra den ene kat til
den anden. Derefter dryppes med chloraphe-
nicol øjendråber, eller soframycin øjensalve

smøres direkte i øjet. Selv bruger jeg altid
det sidste middel, som er vældig effektivt. I
virkeligheden har jeg gennem årene prøvet
næsten alle de øjen-midler, der findes til
katte, og de to ovennævnte er langt de bed-

ste efter mine erfaringer.
Hvis man ikke passer øjnene med korte

intervaller og meget omhyggeligt, risikerer
man, at katten får kronisk dårlige øjne, idet
slimhinderne bliver fortykkede. Øjet vil da
hele livet løbe med brunlig væske, og katten
får sammen med dette tit næsekatar, fordi
den rigelige væske fra øjet irriterer næsen.

En forsømt katte-influenza kan også let
sætte sig til kronisk næsekatar eller bihule-
betændelse, så katten får vanskelighed ved
at trække vejret gennem næsen, får snor-

kende vejrtrækning og ofte nyser kraftigt
for at prøve at rense næseborene, så slim-
klatter flyver til højre og venstre. Disse føl-
gelidelser i henholdsvis øjre og næse er fak-
tisk uhelbredelige, så man skal aldrig købe

en killing med et dårligt øje eller med snor-
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Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og læderuare-

handlere samt stormagasiner

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

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

Producent: FERRING AB, Malm6

kende vejrtrækning - uanset om opdrætteren

forsikrer, at det bare erulidt træk". Ønsker

man en sådan killing, vent da med at hente

den, til den er frisk igen. Måske er det bare

,lidt træk, men alt for ofte får man des-

værre en kat med et livsvarigt handicap.

Gennem en årrække har man prøvet at

fremstille en vaccine mod ovennævnte syg-

domme, og der har været nogle fremme på

markedet, men deres varighed er for kort til,
at de har nogen praktisk betydning. Forhå-

bentlig lykkes der snart at fremstilles en ef-

fektiv vaccine. Det ville være en velsignelse

for kattesporten.

*
BEMÆRK: Slds{e fris{ lor indlevering
af s{ol og annoncer til iulenummeret

er den 75. oktober.

lltrøder i nord og s5zd

JYRAKs to møder i henholdsvis Kolding og
Aalborg blev en succes. Mange medlemmer,
som vi ellers ikke får iejlighed til at hilse på,
når møderne holdes i Århus, mødte op, og
begge steder var der enighed om at vælge

en kontaktmand, der skulle arrangere sam-
menkomster for dels de sydjyske og fynske
medlemmer og dels for nordjyderne. Det
blev henholdsvis hr. Helmuth Jensen, Ho-
strupsvej 28, Kolding, og hr. Mogens Steen

Sørensen, Kaj Munksvej 12, Hjørring. Der
vil på denne måde blive mulighed for større
kontakt mellem medlemmerne i disse to om-
råder.

På mødet i Kolding talte dyrlæge Clausen
om kattesygdomme, og deltagerne havde der-
efter le.llighed til at stille spørgsmåI.

I Aalborg holdtes mødet på dyrehospitalet,
hvor dyrlæge Larsen viste os rundt og for-
talte. Det var er interessanr og vellykket
møde.
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En engelsk dommers indtryk af suensk udstilling

Fra Alison Ashford rned Annelid.a Ebony,
sort Dezton rex, og bendes 2 siloertabby

Devon rex killinger - de første i denne faroe

På udstillingen i Linkøbing bad jeg den en-
gelske dommer, Alison Ashford, som her nok
er mest kendt som rex-opdrætter, men som
også har meget fine siamesere, om at skrive
lidt om sit indtryk af de skandinaviske katte.
Fru Ashford dømte rex-katte på udstillingen,
og der har aldrig f.ør på en nordisk udstil-
ling været så mange rex'er tilmeldt. 2l var
der, og næsten alle farver var repræsenteret.
Her følger fru Ashfords brev. -

Det var med stor glæde og forventning, ar
jeg rejste til Sverige for at dømme på Lin-
kdping Cat Clubs udstilling i Jdnkitping den
1. og 2. marts. Mit ophold i Sverige var blot
alt for kort, men det vil altid stå i min erin-
dring som et glad minde, ikke mindst på
grund af den venlighed, der blev vist mig af
de mange kattefolk ddr.

Mit indtryk er, at både katte og dommere
har det bedre på en skandinavisk udstilling

end på en engelsk, men muligvis er udstil-
lerne knapt så godt stillet.

Jeg er sikker på, ar kattene foretrækker
deres egne, smukt dekorerede bure fremfor
de nøgne engelske, hvor der ikke engang er
gardiner. Det trætter heller ikke kattene nær

så meget, når de kun skal bedømmes i en

eller to klasser. Hos os bliver de somme tider
bedømt i helt op til 16 klasser.

Hvor jeg dog nød at kunne sidde ved et
bord og bedømme kattene. På en engelsk
udstilling kan man spadsere mange kilometer,
når man skal bedømme kattene i burene.

Men jeg ved, at engelske udstillere ville
være skuffede, hvis De kun kunne dlmelde
deres katte i to klasser. Jeg ville være inter-
esseret i at høre de skandinaviske katteejeres
mening om dette emne.

Jeg var meget imponeret over at se den
høje helbredsstandard, der var blandt kattene
som helhed, men det bekymrede mig at se

hunkatte med helt små killinger. Disse killin-
ger kunne umuligt være vaccinerede mod
kattesyge, og killinger på 5-6 uger er særlig
modtagelige for smitte, da de på det tids-
punkt har mistet den modstandskraft, de har
fra moderen. I England må killinger under
10 uger ikke udstilles i kuldklassen.

Næsten alle de Cornish rexkatte og killin-
ger, jeg dømte, var af superb wpe og excel-
lent pels. Jeg har ikke set dem bedre på
nogen engelsk udstilling. Desværre var Devon
rex'erne ikke så gode i typerne, specielt sav-
nede hovederne »stop« og de store ører, som

netop giver Devon rex'erne deres pikante ud-
seende. Men opdrætterne bør lykønskes med
de perfekte pelse, der jo er så vigtige på rex-
katte.

Som siameseropdrætter gennem mange år
var jeg glædelig overrasket over de skandi-
naviske siameseres fine kvalitet, Jeg havde
gerne taget to dejlige avlshunner med mig
hjem. De havde vidunderlig type og den

lyseste pels, jeg har set i meget lang tid. Også
nogle af abyssinierne var meget smukke, og

blandt langhårskattene beundrede jeg meget
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fru Junglanders silver-tabby og også bedste
langhårs-kastrat, en herlig hvid kat, var
superb. Jeg var lidt skuffet over coiourpoin-
terne, da deres hoveder havde tendens til at
være lidt for lange til ar give en perfekt
tyPe.

En ting, jeg altid vil huske, var udstiilings-
hallens de.ilige varme. I lighed med mine
katte fryser jeg let, og i England er jeg tit
helt stivfrosset på katteudstillinger.

Varmen i hallen kan dog slet ikke måle sig
med den menneskelige varme, jeg mødte un-
der mit ophold i Sverige. Jeg håber, at jeg

igen skal besøge Skandinavien engang, og
jeg håber også, at I i Skandinavien vil kom-
me og besøge mig og min familie på Anne-
lida.

Annelida Cørfu Coon, sort Cornislt rexhøn,
rd.

TAMIKO
STAMNAVN

Opdræt af Coulourpoints
katten med det blide temperament.

Til avlstjeneste
lnt. ch. BRIARRY ZORAB

JANE Oq KURT PETERSEN

MøDDEBROVE-I 11

SoLBJERQ PR. Bo00 ÅRHVS C
TLF. (06 - 1821 11], sO7

ææææ
SPøRGSMAL TIL DYRL.ÆGE.

BREVKASSEN

indsendes til:

HV.ÆSSEBR.ÆTTETa redaktør
fru Henny Knudsen, Thehøi,

9550 Marlager

''tr *
IL

rre t ter A. Ash

KATT E

,T, FOR HUNDE

FUGLE

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 14 77 88

?n sb
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Stamnaun

Ueruille

Opdræt af skildpadde og hvid - blå skildpadde og hvid perser samt bi-colour
Til avlstjeneste:
Rødtabby ch. Picon af Verville samt blå og hvid Senoritas Curtis.
Vera Lang, Fangelshave 2,6430 Nordborg, tlf. (044) 5 0O98

OPDR,ÆT AF SILVERBACKEN

Røde og vildtfarvede abyssiniere

samt hellige birmakatte.

Hanner til avlstjeneste:

Rød abyssinier, engelsk import, ,,Daddy".

Vildtfarvet abyssinier, champ. og CACIB,

,,Mix".

Hellig birma, CAC, bedste langhårsung-

dyr,,,Bamse".

Jan Htigberg

Berga Gård, 14041 Sorunda

Sverige

Abyssiniere & Cornish Rex

Fine importerede topdyr,
mange vinderplaceringer

Henny Knudsen, Thehøj, 9550 Mariager
Tlf. (08) 583t 15

YA[A

18



Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON

Blåmasket siam-han
MICKIE AF DONOVAN

Anna og Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Rønde

ttf. (06) 36 70 33

Brun burmahan
CHE ARAKAN SAYRO

Grethe og Helmuth lensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding

tlf. (0s) 52 4651

Blåmasket siam han
THAI.LI DUKE

Søren Bonde
Veddumgård, 9773 Veddum

trf. (08) 58 51 54

Opdrættere

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth lensen
Hostrupvej 28, Kolding,

ttf. (0s5) 2 46 5t

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.

Aksel og Anna Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Rønde

trf. (06) 36 70 33

Stamnavn BIRKELUND
Opdrætter af brunmaskede siamesere

Edith Jensen
Peblinge Dossering 28, 22AA København N

ttf. (01) s9 s7 7s

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

tlf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede
Connie Grøn

Peblinge Dossering 28
2200 København N

ttf. (01) s9 85 s0

Creme perser
STRAUSS OF GREAT YARMOUTH

Bente og Niels Christensen
Jagtvej 207rth., København Ø

ttf. (01) 292660

Brun burmahan
ch. SAMMY VON BERG

Grethe og Helrnuth Jensen
Hostrupvej 28, Kolding,

tlf. (055) 2 46 s1

Silvertabby med grønne øjne
INT CH. SILVEB KING AF øRESUNDSHØJ

Liz Reineld
Krostræde 5, Kastrup

Rtcos RtNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvid

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

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

Forgaden '13, Nokken, København S
Tlf. Su. 2659

lNT. CH, PLAYBOY AF BIRKEBO
Rød perser

Thora Busch
Dyblandsvangen 20, 27@ Brørishøj,

ttf. (01 ) 60 04 22

Brun abyssinierhan
DORMET PRI JEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

Brunmasket siamhan
KLAUS AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis Søndermark, Gedved pr. 87@ Horsens
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Brønplettet: Tøpfi oon der Maønzibørg,
ejer Elisabeth Måller, Freising.

og jeg var fuld af spænding. Spotty skulle
være i dagligstuen for at vælge sig en rede,

hvor hun ville. Hun valgte en lænestol og
tilbragte verrtetiden i ro og mag. Jeg kikkede
til hende nu og da, og endelig kom killin-
gerne. Tre var der, en kulsort og to mørke-
brune, helt ensfarvede uden nogle tegninger.

De tre er blevet dejlige katre. Den sorte,
Negrito, er en han og de andre to er hunner.

Til slut m3, jeg tilføje, ar man i England,
ifølge det engelske katteblad ,,Fur E

Feathero, har gjort lignende erfaringer ved
forsøg med »spotted tabby". Altså, hvis
nogen spørger mig, hvordan man opdrætter
plettede katte, så kan jeg kun svare - helr
på linje med kattebogen - at: Om nedarv-
ningen af de piettede aftegninger vides intet.
Men man må ikke rro, at jeg har taget ved
lære cndnu. Et eller andet sted må der være

en nøgle til denne hemmelighed, og at finde
Cen er for mig i øjeblikket det mesr spæn-

dende i hele katteopdrættet. Som allerede
sagt: »Derl, der har tålmodighed, kan vente"

- ikke blot på resultatet af eksperimentet,
men også på en tid, hvor man vil stå over
for en ny og mere tolerant form i kattever-
denen, der jo ikke behøver at skade den

gamle.

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

colourpoint PEHSEROPDRÆT
og Den hellige Birma.

Jk

Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659

CYRENAICA
Blå-creme-blåcreme.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 2071 th., København Ø, tlt. (01)292660

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde

Tlf. (06) 367033
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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 §Talter Scott, som De og
j"g. Lyngby-Tmtbæk bladet.
Teksten er kort, og det har den ikke tabt
ved, og tegningerne er aldeles fortræffe-
lige og røbir den alletdybeste mis-forstå-
else.

Foersom, Berlingske Tidende.
Det var kattens morsomt.

Jyllands-Posten.
Bogen vil more enhver katteelsker og få
enhver kattehader til at rrikke med knur-
hårene.

Vestkysten.
Det er kattens til sjov bog.

Møns Folkeblad.
. . .'en af de skæggeste kattebøger, d,er er
laøet i den sidste snes år.

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

Nlylt
adrsrsi
Postnr.:

et var kattens...
af Eric Gurney

ERIK BECK FORLAG
Box 9

København - Sø

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT-MIBBI -HOLS

LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrT * BAG+
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

Katteartikler er min hobby

Transport boxe



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.


