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STAMNAVN

TAMIKO
Opdræt af Coulourpolnts

katten med det blide temperament.
Til avlstjeneste

lnt. ch. BBIARRY ZOBAB

JANE OG KURT PETERSEN
MØDDEBROVEJ 11

8355 NY-SOLBJERq
TLF. (06 -9275071

Opdræc af ble og lillamaskede siamesere

Stamnavn

-Salween Blue-
Buisness shov, bedste korthårs, bedste ungdyr og bedste kuld

Mange vandrepokaler og guldmedaljer.
Stamtavlerne udelukkende med farve rt. 24a og 24c

Killinger lejl;ghedsvis til salg.

Susse Leiditz
Østbanetorvet l1 . 9000 Aarhus C

Trf. (06) 127s40

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

colourpoint PEBSEBOPDBÆT

og Den hellige Birma.

{e

Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659



hvæssebrættet
rrdkommer 3 gange årligt
årsabonnement kr. '10

Ansvarshavende redaktør:
Fru lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,
9200 Skalborg.
Trf . (08) 18 02 62.

Annonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej l'1,
8355 Ny-Solbjerg.
Tlf. (06) 927s07.
JYDSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj,9550 Mariager.
Ttf" (08) 58 31 15.

Næstformand:
Hr. Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (oss) 24651.
Kasserer:
Hr" Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (05s) 246s1.
Giro 6 85 09.

Sekretær:
Frk. Lilli Husted,
Reykjaviksgade 8, 8200 Århus N.
Tlf. (06) 168s99 mell. kl. 18-19.

Stambogssekretæri
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
tlf. (05s) 246s1.
Bestyrelse s me d le m me n
Hr. Elis Eriksen,
Biis Søndermark, Gedved pr

8700 Horsens. lngen telefon,

Hr'. Kurt Petersen,
MøddebroveJ I1,
8355 Ny-§olbjerg.
Trf. (06) 927507"

Fru Karen Grun,
Tulipanvej 14, 8240 Risskov.
Trf. (06) 120947"
Fru Ingelise Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,

9200 Skalborg.
Tlf. (08) 180262.

Fru Ase Andersen,
Bodilsvej 21, 70æ Fredericia.
Codex Tryk, Århus C.

JYRAKS udstilling i Skalborghallen

1

12"-13. september 1970

Jyrak holdt en hel pæn og hyggelig lille udstilling i
Skalborghallen, ca. 10 km syd for ÅIborg. Der var ca.

1)0 katte udstjllede. Desværre manglede vi vore katte
vennet fra Norge og Sverige, som plejer at møde tal-
stærkt op på vor.e nordl'yske ulstillinget, men karan-
tænebestemmelserne gør det jo umuligt {or dem at rejse
til Danmark med deres katte. Derimod var flere tyske
udstillere mødt op, og jeg vi1 her benytte lejligheden til
at takke Dr. Fulle's, som sov i hallen om natten og
passede så godt på vore katte. Også tak til alle som

skænkede præmier og gaver til tombolaen. Som be-

kendt blev der helt udsolgt i tombolaen på Årup"uds'til-
lingen, så det var helt på bar bund, vi måtte statrle en

ny på benene, og det ville ikke have været nemt uden
manSie flittige hænders hjælp.

Regnen øsede ned,, men publikum svigtede ikke. Det
er svært at sige, hvor maflge cler besøgte udstillingen,
men den gav et helt pænt overskud.

Dommerne kom begge fra Finland. Der var Kate
Stiernkre,utz som dømte korthår, og Ella Tiuri som

dømte langhår.

Udstillingens bedste katte bleu:

Bedste langhårskat:
SHENGO BLACK SENSATION (sort perser)

Ejer: \X/illie Rose, Tyskland
Bedste langhårs ungdyr:
TAMIKO'S DICKIE (colourpnint SP)
Ejer: Irma & Ivan Kildahl, Danmark
Bedste langhårs kuld: LOMI AF I{AIVII{ERSHOLT
Ejer: Metha Andreasen, Danmark
Bedste langJ:årskasffat:
TARZÅN AF HAMMERSHOLT (hvid pemet)
Ejet: Ruth Bisgaard Nielsen, Danmark
Bedste korthårskat:
ZORtsÅ AV NYBIT'IÅS (vildtførvet aby)
Ejer: N{ogens Steen Sørensen, Danmark
Bedste korthårs ungdyr:
RANGOON PINK SNO\(TSTAR (lillamasket siam)
Ejet: Edith Dunvald, Danmark
Bedste koråårs kuld: PITAPAT ZOLÅ
Ejer: Connie Grøn, Danmark
Bedste korthårs kasffat:
SAL\rcEN BLUE JOSE (blåmasket siam)
Ejer: Siisse Leiditz, Danmark



Abysslnienen - tOo ån
Af dr. Ferenc Ung (fortsat fra forr. nr.)

Dette afsnit behandler et meget omdiskuteret
problem, og med samme statistiske metode
som tidligere vil jeg gerne forsøge at give
svar på en del spørgsmål, som gennem lang
tid har beskæftiget opdrætterne.

lndavl og dens virkning på
frugtbarheden

Om indavl i almindelighed er der allerede
skrevet adskillige meter. I ridsskriftet »Hun-
desport« er der for nylig afsluttet en lang de-
bat om efimet, og selv inden {or kattelittera-
turen finder vi en hel række artikleromdette
emne. - Men en ting har jeg altid savnet i
disse publikationer: err objektiv sammenlig-
ning baseret på racekaæenes (eller hundenes)
praktiske avlsresultater. Inden for rammen af
denne artikel forsøger jeg at påvise indavls-
forholdene hos den svenske abyssiniersramme.

Først må man prøve at definere, hvad der
menes med indtavl. Som sådan plejer man at

Ftq å
InceSt. honor- - --
dvriga
fllta

karakterisere de paminger, hvor hannen og

hunnen er i slægt med hinanden. Men hvor
sættes gfænsen? IIvor nært slægtskab skal
der være? Ud fra rent videnskabelige syns-
punkter beryder indavl, at par:ringspartnernes

s1ægtskabsgrad med hinanden er højere end
slægtskabsgraden mellem racens medlemmer
i gennemsnit. Det er dog meget svært i prak-
sis at arbejde efter dette princip, fordi denne
definition dels ingen fast grænse giver, og

dels er indavlsgraden indenfor en race be-

standig vekslende (alt efter som indavlspar-
ringer benyttes ofte eller sjældnere). Det har
derfor været mere praktisk at undersøge hele
abyssinier-bestanden og dens avlspræstationer
i helhed samt sammenlign.e de stærkt ind,av-

lede dyr med de øvrige. Undersøgelsen ti1-

rettelægges e{ter to retningslinier. I den ene

undersøges de avlshunner, som selv er resul-
tatet af stærk indavl, i den anden undersøges

de kuld, hvis forældre selv ikke er stærkt
indavlct hver for sig, men som er i nært
slægtskab med hinanden. Kort sagt: Incest-
kuldene (: Indavlskuldene) sammenlignes
med de øvrige.

Resul.tatet af den Iørste del vises i figur 4.

Først undersøgtes et materiale omfattende 65
svenske abyssinier-hunners 168 kuld (født i
tuerre 7954-1969). I disse fødtes 479 killin-
ger. Dette giver et gennemsnit på 2,851 kil-
ling pr. kuld, hvilket altså er gennemsnittet
{or hele abyssinier-bestanden. Af disse 65

abyssinier-hunner er 1,) hårdt indavlet (:
incestavlet). For at blive medregnet til denne
gruppe var avlshunn.erne faldet efter en af
Iølgencle kom.bination.er:

Helsøskendeparinger .... (^1 stk.)
Halvsøskendeparringer ... (5 stk.)
Far - datterparinger .... (l stk.)
Mor - sønparinger ..... (1 stk.)

I alt 13 hunner.
Kontrolgruppen (i diagrammet >>Øvfige

hunner<<) består af 52 hunner, hvis forældr:es

slægtskabsgrad varierer fra kusine/{ætter-par-
ringer, parring med forældrenes søskende ei-
ler med forælfuenes forældre (: 1 overhop-
pet generation, hvilket er den sædvanlige me-
tode ved linieavl) på den enc sid,e, og plak-
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Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og lædervare-

handlere samt stormagasinel

DOSERING:
1-2 piller daglig.
Ved særlig ensidig kost
(torskefiletspisere)
gives 3 piller daglig.

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

Producent: FEBBING AB, Malm6

tisk talt ubeslægtede forældre på den anden
side. For begge grupper hver for sig samt fon
den samlede bestands hunner er tegnet en
kuldstømelseskurve, der viset forekomsten af
de forskellige kuldstørelser (fra 1-6 ki.llin-
ger) og hyppigheden indenfor hver gruppe.

Forløbet af disse kurvet er meget lig hinan-
den, Topperne ligger som ventet i lighed, med
de tidligere undersøgelser ved 3 killinger pr.
kuld, og de normalstore (2-4 killinger) kuld
udgør ornkrine 70 Vo aI alle. Af de reste.
rende knapt )0 Vo er de små >>eenkillings-

kuld« de dominerende indenfor alle grupper,

i særdeleshed hos de incestavlede hunner. I
hele bes.tanden udgør de lidt rnindre end
20 Vo, medens de rigtig store kuld med 5-6
killinger er ret sjældne og kun forekommer
i knapt LO Vo. Denae analyse af abyssinier-
hunnerne viser, at der findes et stort antal
hunner med lav fertiJ-itet, som sædvanligvis
giver små kuld, medens dbr findes et mindre
antal hunner med god frugtbarhed, som kon-

sekvent føder 4-5 killinger og til tider
endog 6.

Da der aldrig har fundet nogen udvælgelse
for bedre frugtbarhed sted i Sverige (og så

vidt mig bekendt heller ikke i noget andet
land med, nogen katteracer) er disse tal ret
uforandret gennem de 15 år, der er gået, si-
den abyssinier-avlen i Sverige påbegyndtes.

Nogen sa:nmenhæog mellem hunnernes ind-
avlsgrad og kønsfordelingen kan man ikke
påvise.

Sofir slutresultat kan vi fastslå, at stærk
indavl i en generation påvirker ikke væsent-
ligt de abyssinier-hunners fertilitet, som fø-
des efter disse incentparringer. Fertiliteten er
målt, dels gennem genn«nsnitsstø,relsen af
kuldene, og dels gennem kuldstørrelsesforde-
lingen. Hvordan indJavl, der er drevet gen-

nem mere end 1 generation virker, kan jeg

endnu ikke statistisk redegøre for. Der fin-
des kun nogle få dyr, som er fremavlet på

Forfiattes ide 23
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!

Birthe og Tornmy Andersen, Brovejen 160,

5500 Middelfart.
Mette Iburg ,Bjerelund 3,2660 Brøndby

Stund.
Jørgen Petersen, Egevej 9, 9000 Aalborg.
Lillian Arnholt, Studsgade 40, 8000 Århus.
Kirsten Fibiger, Mejlgade 101, 8000 Århus.
Dora Jensen, Mirabellavej 5, 9000 Aalborg.
H. L. Friis, Ennasvej 7, 9200 Skalborg.

Jørgen Petersen, Annebergvej 71,
9000 Aalborg.

Donhe & Johs. Nyrup, Thorning Vestermark,
8620 Kjellerup.

Joan & Elmet Framvig, Thorsø Mark,
8881 Thorsø.

Fru Henriksen, Junovej 9,9200 Skalborg.
Clemmensetr, Petet Freucheosvq 54,

9000 Aalborg.
Bent Carlsen, Parkvej 6, 9000 Åalborg.
(En feil at rette fra sidste nr. Hr. K. Frede-

riksen, Kbh. er medlem af RÅCEKATTEN

- undskyld! red.).

To nye starnnaurle er bleoet indregistrerede:

BENGALORES - Ejer: Fru Henriksen,
Musvitvej 1, Skagen.

øDIS - Ejer: Lene Holrn, Ødis, 6590 Ødts

Nye stamtavlepriser fra 1. okt. 1970

På grund af stadig stigende o,mkostninget så

Sammenslutningeri af Danmarks Racekatte-
klubber sig nødsaget til på sidste ptrenarfor-

samling at fothøje priserne for stamtavler
som følget:

Normal stamtavle (før kr. 8,-) fo'rhøjes til
kr. 11,-.
Stamtavle med præimepAførine Gøt kr"
11,-) forhøjes til kr. 14,-.
Følgendb priser forbliver ufotandrede:
Transfer kr. 8,-. Præmiepåførinc kr. l,-
pr. bedømmelse,
Påfønog af ejemavn er gratis.

På forretningsudvalgets vegne
Kurt Sejsbo, sekretær.

lndlæg til hvæssebrættet
skal være redaktionen i hænde senest L. fe-
bruar. En sjov kartehistorie er altid velkom-
merl, og det er også tilladt menige medlem-
mer at skrive en historie eller oplevelse til
bladet.

En rettelse
Billedet af abyssinieren på side 18 i sidste nr.
er ikke Chiko af Yala, men int.ch. Mount
Badger Teresa, rcd aby hun. Ejer: Ursula
Sejsbo, Danmark,

CYRENAICA
Blå-creme-blåcreme.
Killinger lejllghedsvis tll salg.

Bente og Niels Christensen, JagtveJ 2071 th., København ø, tlt. (01) 29 2660

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde

Ttf. (06) 3670«i
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Stamnavnet er

CHITTA BILLI

JS-Foto, Giern

Opdrættet bliver

ABYSSINIERE

Killingen ventes til fonånet

LILLI HUSTED
Beykjaviksgade I - 82OO - Århus N - (OO) 168599



An: I stk. Felis bengalensis
Synes overskriften at være Idt forretnings-
mæssig? Ja, men så kan jeg fortælIe, at det
netop var det, der stod på fakturaen til den
århusianske dyrehandler, som modtog »Billi<<

sammen med en sending iordegern fra Thai-
land.

Og så kan historien begynde:
Det var vel i begyndelsen a{ marts måned,

Jyraks formand, Henny Knudsen, ringede
mig op og sagde, at hun havde fået et tip
om, at en dyrehandler i Århus havde en plet-
tet vildkattekilling gående i et bur. Den
skulle være kommet for ganske nylig fra det
fjerne @sten sammen med en sending andre
dvr.

Det blev hurtigt bestemt, at jeg skulle
køre ud for at se, om det virkelig var en 'lille

vildkat fra junglen, eller om det var en klam
fidus af en plettet dansk gårdkat.

Stor var min skuffelse, da jeg korn derud
og fik at vide, at katten allered,e var videre-
solgt til en anden dytehandlcr. Der var ikke

andet at gøre end at fortsætte turen til ham.

- Nu var jeg opsat på at se den kat.
Det førs'te, rnit blik faldt på, da jeg trådte

ind i butikken, var et lille plettet vilddyr,
der flintede frem og tilbage foran trem-
merne i et bur, mens den skreg på en højst
mærkelig måde.

Jeg var {ortabt i samme øjeblik, jeg så den.
Her var en rigtig levende tiger i rninisrtørrelse

- eller var dlet en leopard? Det var svært at
sige.

(Uddrag af Lieberkinds: Dyrenes Vetden:
Indisk tigerkat eller Dværgtigerkatten (Felis
(Prionailurus) bengalensis). Engelsk: Bengat
cat eller Pennants leo,pard cat. Indfødte nav-
ne: Chita Billi (Hindi), Ban Biral (Benga-

len), That qyuk (Burrna). Farve: Brungrå
med brunsorte pletter. Totallængde ca. L m.
Dværgtigerkatten er udbredt over det meste
af Sydøstasien. Så vidt vides tilbringer den
megen tid i trækronerne på jagt efter fugle).

»Tag dren bare ud<<, sagde dyrehandleren,
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»den kan alligevel ikke lide at være der
inde«.

Og så stod jeg da med den i hænderne og
var helt s1ået ud. Den var simpelthen fuld-
endt skøn. Farven på ryggen var gylden rned
mørhebnrne (sorte?) pletter. Bugen var sne-

hvid med sorte prikker. Hovedet var en ti-
gers, blot gik striberne på den anden ledl. På
hver kind en bred snehvid stribe afgrænset
af sort.

Jeg var lige ved at tude, så dejlig var denl
Kælen og legesyg som enhver anden katte-
lrilling.

(Uddrag af Hans Hvass: Alverdens dyr:'
Leopardkatten er et af Indiens smukkeste
dyr. Den er ualmindelig vild og blodtørstig,
og man regner det for næsten umuligt at
tæmme den. Den er et udpræget natdyr, der-
{or ser man den ikke så odte).

Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at den
kat måtte vi have, så der var ikke andet at
gøre end at lægge vore skillinger sammen.
Henny Knudsen og jeg indgik kompagniskab
på 5 minutter, og jeg hjemførte vor første
vildkat i tritrmf. Vi gav ham senere navnet
Biili.

Det var rnidt på en arbejd.sdag, jeg hentede
ham, så jeg måtte tage ham med på konto et,
hvilket bevirkede, at jeg ikke fik mere ar-
bejde fra hånden den dag. Han huserede på

skrivebordet resten af dagen. Hver gang tele-
fonen ringede, var han på tæerne for at lege
med snoren, røret, skiven, min kuglepen, ja

i det hele taget a1t inden for skrivebordsom-
rådet.

Allerede hos dyrehandleren havde jeg be-
mærket, at Billi haltede en smule, hvilket
dog kunne tilskrives knubs under transpof-
ten. Det forhindrede ham da heller ikke i at
suse rundt efter min 1i11e 5-årige niece, da

jeg kom hjem med ham. De morede sig godt
sammen de to.

Billi vat betagende dejlig. Det syntes også

min gamle abyssinierhan Chiko. Han slikkede
Billi på hovedet og stod og tabte underkæ-
ben på en meget ubegavet måde. Jeg turde
dog ikke lade de to gå alene sammen om da-
gen, da Bil1i for det første var en han og
for det andet sikkert kun var ca. 8 uger
gammel. Så jeg fik i hast organiseret er bur,
og der opholdt han sig orn dagen. Det var
ve1 nok det værste, jeg kunne byde ham. Jeg
prøvede at lukke ham ud et stykke tid hver
aften, og da morede han sig rigtigt. Han
sp(ang rundt på gulvet og legedle, fo,r op ad

kradsetræet og ned igen. Sommetider væltede
han, ve{sagtens på grund af det dårlige ben.
Når han så igen blev lukket inde i buret,
skreg han på denne besyndedige måde. En
underlig fremmedartet lyd - måske næsten
som en fugl.

Chiko ltavde travlt med at agere babysit-

KATTE

,T, FOB HUNDE

FUGLE
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus t4 77 88

?rnsto
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ter. Han sad på et tæppe oppe på buret og
kiggede forelsket ned, pi Billi, mens han sang

serenader for den lille nye.

Det var lykken {or Cbiko og mig, så længe

det varede.

Allerede den 3. dag blev Billi syg. Maven
kom i uorden, og han ville ikke spise. Jeg
tilbragte mange dmer på gulvet ved siden af
buret, mens jeg håndfodrede ham med kogt
fisk. Dyrlægen kom flere garge. Billi fik ind-
sprøjtnioger og tåbletter. Nogle få dage havde
han det lidlt bedre. En aI disse dage havde
jeg et par venner fra JYRAK på besøg, og

Billi var henrykt over at få lov til at ligge
på skødet skiftevis hos os. Han elskede at
pune sig ind til os og lege med fingre, sløj-

fer og knapper.

Han blev dog sløjere og mere slap for hver
dag. Kunne tilsidst ikke slæbe sig hen på

bakken. (Har jeg glemt at fottælle, at han
gik på bakken, som en velopdragen tacekat.

Kun gjorde han ikke noget stort nummer ud
af at skrabe til efter s,ig).

En søndag hentede dyrlægen ham. Da
kunne jeg ikke selv klare det mere. Men det
var for sent. Billi korr, ikke hjem mere. Han
døde hos dyrlægen. (En obduktion viste:
blodlorgiftning og anæmi).

Cbiko og jeg sørgede i flere dage. Hver
gang Chiko kom ind i stuen, undersøgte han
hver krog, for at se orn Billi havde puttet
sig, alt imens han kaldte og kiggede under-
søgende op på mig.

I Armard Dennis' bog Cats ol tbe Vorld,
omtales dværgtigerkatten i 2 lange spalter,
En fuldstændig oversættelse af denne meget
spændbnde artikel kræver en del plads, så

det må vente til et senere [ummer af bladet.
Det mest interessante i stykket er beskrivel-
sen af kattens reaktion på pludselig støj: Den
rejser ørerne, sætter sig på bagbenene og løf-
ter forbenene op, som om derr skal til at
skubbe. En detalje som jeg iagttog mange

gange hos Billi, når jeg strøg en tændstik.
10 dage havde vi Billi. Der var alt.

Lilli Husted.

Et lredre katteliv .. .
Kate Stiemcreutz, Finland: Et bedte
katteliv. Overs. Eva Rothenborg. Høst
& Søns Forlag. - 154 s. ill. kr. )7,50
indb.

Kate Stierncrzutz er velkendt i katteverdenen
som international kattedommer og opdrætter.
Dette præger i høj grad hendes bog. Man
mærker hurtigt, at denne er skrevet af en
person, der ved, hvad hun skriver om. Alt
for ofte er dyrebøger skrevet af folk, der har
en vis tilknyming ti-l elunet, men uden per-

sonlig at have erfaring og viden om dette.
Kate Stierncteua' bog må derfon på dlet var-
meste anbefales alle katteejere, både begyn-
dere, som her finder alle de oplysninger, de
behøver, og de mere erfarne katteejere som

også af og til kan være i tvivl orn et og andet
inden for såvel pasning som udstillingsregler
og standarder. Det hele er simpelt hen med-

tager i denne udmærkede kattebog.
Bogen et glimrende illustreret ved hjælp af

smukke fotografier og instruktive tegninger.
En oplagt julegaveidd til enhver katteelsker.

Jane.
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H,ÆNGEØRER HOS
KATTE
I 1961 blev der på en skotsk bondegård født
en hvid kat. Da den voksede op, opdagede
man) at dens ører, i stedet for at stå oprejst,
klappede sammen nedefter nøjagtig over den
1ille lomme ved ørets yderste hjørne. Da kat-
ten vax udvokset, var folden så udpræget, at
den ikke mere kunne rejse ørerne, ikke en-
gang ved menneskelig hjælp.

Den 1ille kat vakte stor opmærksomhed,
og da den var voksen, og selv fik to unger,
blev disse straks købt af interessenter. Den
ene kom til Mr. r{/illiam Ross, som havde
beundrct moderkatten siden dens ungdom og
ventet på afkom. Man formoder, at en rød
tabby-hankat fra omegnen er killingemes far.
Der blev ikke set andre katte med hænge-
ører i området. Derfor antager man, at den
orntalte kat er den første med denne mu-
tant; dette bliver yderligere bekræftet af den
kendsgerning, at begge killingerne arvede
hængeørerne, og - som senere avlsforsøg be-
viste - er mutanten dominant.

Mr. Ross overtog den lille hankat, som val
hvid som sin mor. Han så sig om efter en
hvid, korthåret avlskat og hørte om en op-
drætter i Sydlengland, som søgre et hjem til
en hvid hunkat, som hun havde fundet og
taget til sig. Således kom »Lady May<<, efter

at være dukket hjemløs op i Tolland Royal
og have boet en tid i Oxford, til Clackman-
shire, den mindste landsby i Skotland. I den
følgende tid fik »Lady May« fem killinger
med hankatten med hængeører. Alle killinger
havde også hængeører.

Efter killingernes fødsel satte Mr. Ross sig

i forbindelse med Mrs. Ruffel og Mrs. Ash-
ford. Begge opdrættere rådede ham at hen-
vende sig til Miss Tutner, som er kendt for
sin interesse for hvide katte og overhovedet
for usædvanlige variationer. Efter indgående
korrespondance besøgte Miss Turner ægtepar-

ret Ross og tog en hankat af tredje genera-

tion med til sine egne katte for at foretage
yd.ierligere testparringer og andre undersøgel-
sef.

Miss Turner fortalte senere, at hun havde
haft svært ved at tro på fotografierne og be-

retningerne fra andre opdrættere, før hun
havde set kattene i Denisla-katteriet med eg-

ne øl'r,re. Først da blev hun overbevist om, at

denne mutation måtte udforskes, og hun anså

det for umagen værd at parte sin egen cham-
pionkat med den hankat, hun havde bragt
med til England. Miss Turner rådførte sig

med et antal autoriteter indenfor veterinær-
medicin, zoologi og genetik, og man blev
enige om at give kattene til pålidelige op-

drættere for at få gennemført nøjagtigt regi-
strerede krydsninger.

Fortsættes side 15

Stamnavn YARDBIRD'S
Special opdraet i blå, blåcreme, creme samt

hvide perserkatte

a

Eng. imp. hankatte af fineste afstamning til avl
I. VINDER I AVLSKLASSE I97O

lmport - Export

JAN SLONINA
Fredenshøj Alle 6 - 2300 København S

Tlf. 01 - 550300 - Helst mellem 18 og 19
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NVT FRA ENGLANI,

'fo (gemiscbte) kuld: slanke baide, sort,
abrikos, hauanabrun, brunmdsket og choko-
lademnsket siam.

Opdræt: Mrs. Mary Dunhill.
Foto: George Greenwell, London

Vil man vide, hvad der sker i Cat Fancy -
katteopdrætternes verden - skal man rejse til
England. Hvad der slog mig allerede for otte
år siden ved min første rejse til dette ørige,
i hvilket avantgarde og tradition mødes, er
blevet fors,tærket siden: Også i katteverdenen
trænger yngre, planmæssigt og målbevidst ar-

bejdende mennesker sig frem i forgrunden.
Under et tag af. regTer og traditioner indenfor
»Governing Council of the Cat Fancy«, der
dækker alt og forener alle ca. 50 større og

mindre katteklubber i Storbritannien, 
^tbej-der de mest forskellige grupper og strømnin-

ger - mange af beVarende og mange af frem.
skridtvenlig karakter. England virker venlig,

stille og velafbalanceret på den kontinentale
besøgende og er en velgørende konmast til
vor nervøse, uligevægtige atmosfære på kon-
tinentet.

Og alligevel består også her mange spæn-

dinger, og der kæmpes hårdnakket og beslut-
somt. Enkelte eller i specialklubber forenede
grupper opstiller i al stilhed detaillerede pro-
grammer fo'r opdræt og gennemfører dem tit
med succes, indtil det fuldendte resultat en

skønne dag kan blive præsenteret på en at
de store udstiJlinger. Derefter begynder først
den egentlige kamp orn godkendelse og tilde-
ling af et opdrætnummer.

10



Tidligere opstd nye racer og farvevariatio"
ner mere eller mindre ved tilfældigheder, ved
en pludselig optrædende mutation eller på
grund af en utilsigtet parring, en racekats fejl-
trin; i dag arbejder man for det meste plan-
mæssigt på grundlag af genetiske forudlbereg-
ninger.

Et forbavsende stort antal aI unge natur-
videnskabsmænd er i de seneste år begyndt
at interessere sig for kattens genetik. Nogle
af dem udnytter opdrætternes praktiske re'
sultater i deres arbejde og bistår til gengæld

opdrætterne som rådgivere, som f. eks. Roy
Robinson, A. G. Searle, C. E. Dyte, Anne
Mclaren, D. I(. Keruish. Andre er selv ak-

tive opdrættere, f. eks. S. M. Manton, ægte-
parret Silson, Lydia Orr, Paticia Tumer,

De opstillede avlsprogrammer er laogvarige

- et praktisk eksempel herpå find,es i M. Ma-
cauley's artikel over Foreign §7hite i »Edel-
katze<< nr. 2,/1970 side 3 ff. Men det er uma-
gen vætd, De linier, der udvikles på et så-

dant genetisk velfunderet, fremsynet opdræt,
er ensartede, smukke og sikre i arveanlæg-
gene: Til sidst viser alle killinger fra alle
kuld den samme fremragende type og de sam-

me farver. Nogle opdrætter$upper har op-
stillet et program over ti generationer for at
opnå målet.

Der ligger en yderligere vanskelighedl i nød-

vendigheden af at arbelde så at sige »>tospo.

ret«, 1 ) for at opnå den officielle anerken-
delse af en ny race, og 2) tor at opdrætte
dyr, der svarer til idealforestillingerne.

1) En forudsætning for anerkendelse hos
GCCF er, ligesom hos FIEE, fire rene gene-

rationer, d.v.s. f. eks. ved opdræt af colour-
point fire gange colourpoint X colourpoint.
Denne metode muliggør dog kun meget lang-
somme, selektive fremskrid;t med hensyn til
type og pelskvalitet.

2) For at opnå t'ørsteklasses dyr med rene
arveanlæg er den anden moderne vej over
krydsninger og tilbagekrydsninger mere ef-
fektiv (f. eks. colourpoint X perser for at
forbedre type og pels).

Takket være de engelske opdrætteres store
gæstfrihed havde jeg mulighed for at bzundre

resultaterne af disse metoder for opdræt ikke
alene på to udstillinger, men også hjemme
hos opdrætterne.

Resultaterne af anstrengelserne for at op-
drætte katte af foreigrr type (slanktypen)
gjorde et særligt stort indtryk på mig.

Foreign white (slanktype hvid), sorn op-
dtættes i endda to specialklubber, har, såvidt
jeg kunne se, gjort de største fremskridt.
Typemæssigt står de bestemt ikke tilbage for
noget topdyr af siamracen. Dette bevistes for
eksempel på Kensington Kitten og Neuter
Show, hvor et red-point siam ungdyr (han)
fra Mrs. Macauleys slanktypelinie var blandt
udstillingens bedste.

Særlig fascineret var ieg af de fremskridt,
der sker også i andhe racer takket være den
nye, bevidst gennemførte metode, både hvad
angår type, farve og øjenflawe. Dette gælder

f. eks. havanakatte, siamesere med skild-
padde-maske, foreign blue (slanktype blå) og
plettede katte m. m. hos Mrs. Angela Sayer.

Mrs. Sayer har et meget stort, moderne kat-
teri, alt pinligt rent, lyst og velplejet, sorn

overskrider rammerne for et almindeligt, pri-
vat katteri. - Mrs. Mary Dunnil, hon. secre-

tary af Siamese Cat Club (den største engel-

ske siamklub), er opdrætter i en noget min-
dre målestok, dog også med blandede kuld.
Hun arbejder ihærdigt på at få gennemført
fremskridtsvenlige opdrætsregler i GCCF.

Fortwttet ride 16

11

Slank blå kat »Bolette«.
Opdræt og ejer: Angela Sayer.

Foto: Anne Cumbers, England.



D§TGM§T
Bestyrelsens adresser:

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

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

Sekretær: Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev.
Trf. (01) 9417 84.

Stambogssekr.: Liz Reinelt,
Saxogade l, 1662 Kbh. V.
Trf. (01) 212983.

Kasserer: Jørgen Reinelt,
Saxogade 1, 1662 Kbh. V.
Trf. (01) 212983.

Bestyrelses med le m me r:
Eva Hilfling-Olesen,

Landsebakken 23, 2840 Holte
Trf. (01) 42022s.

Hel; Fløjgård,
Bakketoften 23, 2760 Maaløv
Tlf. (01) 97 58 0B (eft. kl. 18).

Britta Husted,
Laarup, 4293 Dianalund.
Tlf. (03)560 Kongsted 81.

Suppleanter:
l. Enø Ped,ersen,

Hankærgård, Brundbyvej,
Lyngå, 8370 Hadsten.

Lilly Djursland,
Bille Brahesvej 10, st. tv.,
1963 København V.
Tlf. (01) 37 1436.

Revisorer:
John Husted,

Laarup, 4293 Dianalund.
Tlf. (03) 560 Kongsted 81.

Gurli Jepsen,
Hvidovrevej 291, 2650 Hvidovre.
Trf. (01) 78 18 r3.

Revis ors u p pl eant:
Kirsten Møller Jakobsen,

Tårnvej 28 1., 2600 Rødovre.
Tlf. (01) 706074.
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At girze killingerne na,rrri -

At gi' killinger navn er et slæb, må du vide -
det er ikke gjort med at slå krone og plat;
for husk - ja, ntt tror du mig lidt til en side -
der skal HELE TRE NAVNE til selvsamme kat!
Først det navn, som er husstandens stående hilsen,

såsom Peter, Augustus, Alonzo og Pam

e1ler Victor og Jonathan, Mons og Miss Nielsen -
til daglig benævnelse udmærket kram.
Hvis man synes, det pynter på Pussy og Peter,
har man skæggere navne til hende og ham,
såsonr P1ato, Admetus, Electra, Demeter -
alt sammen til dagligt brug udmærket kram.
Men til fest kræves navne, som lyder af mere -
noget heit for sig selv, som er ikke enhvers,
thi hvordan skulle mis ellers kunne stoltsete

med struttende knurhår og halen til vejrs?
Af sådanne navne, en kat finder fine,
skal jeg nævne blot Munkustrap, Coricopat,

Jellylorum og Quaxo og Bombalurine,
alle forbeholdt hver sin særlige kat.
Tilbage er navnet) som undgår og ganske -
det navn, a1 vor gisnen forfejler kornplet,
som mennesker aldrig formår at udgranske,
men som katten selv kender, der kan holde tætl
Når en kat ses hensunken i bundløs betragtelse,
da hat kun af denne forklaring du gavn:

Han i ånden henreven med målløs højagtelse
betragtcr, betragter, berragrcr sit eger navn:
Et som sagt uudsigeligt
ord - hans usigeligt
dybe og dunkle og højst-egne navn.

T. S. Elliot, England.
1888*1965.

Traulhed i sekretariatet under S kalborg-udstil-
lingen. Lilli Husted og Siisse Leiditz.
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Stamnavn KAJORTOT(
BURMAKILLINGER TIL SALG - Efter ch. Che Arakan Sayro X
ch. Tamiko's Didde (bedste avlskat, korthår, Roskilde 1970)

INGELISA BøBRESEN
Jeppe Aaklærsvej 20 - 9200 Skalborg - Telefon (08) 180262

Ølædeliø iul
JYRAK ønsker alle medlemmer en tigtig gIæ-

delig jul samt et godt nytår.
Ser vi tilbage L 1970, har det værer et

fremgangsår for klubben. Vi har fået mange

nye medlemmer, og to succesfyldte udstillin-
ger har givet et godt overskud, så vi kan
købe nye bure og tillade os at leje større 1o-

kaler til vore udstillinger. Det eneste, der er
lidt svært for os, er at lave medlemsmøder,
da medlemmerne bor så spredt. Derfor har
vi både en sydjysk,/fynsk og en nordjysk af-

deling. Prøv at møde op allesammen, når vi
kalder fra nord og syd. Vi har det sjovt, når
vi er sammen, og det vil give Helmuth Jen-
sen og Mogens Steen Sørensen støre lyst til
at årrangere {lere møder, Der er meget mere
tid til at snakke om sine egne katte på de

små møder, end når vi er samlede til de
store, for da har vi allesammen så langt at
køre, at vi dårligt kan få os sat, før vi skal
af sted igen. Altså: Prcv at møde, når der
bliver kaldt. I. B.

t1
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Katteartikler er min hobby

Transport boxe

RiinnoiAens Sheherezade

Ronnvikens Sheherezade
Sramnavn ,EL SANÅ"
Abyssinier - opdræt

Hankatte til avlstjeneste

lnt. ch. Parkans Khenti
Åmerikansk-svensk imp. -
Flere gange bedste kotthår.

Priamos El Sana
Særlig smukke farver

Barbato El Sana
4 gange ex. I

Hunkatte
lnt. ch. Rdnnvikens Sheherezode

Svensk imp. (moder: Ronnvikens Mirabelle)
Bedste korthår - udstiltingens bedste kat -
flere gange I.vinder i int. ch. klasse, sidstl !6!

Ormkårrs Antoinette
Sveosk imp. Moder til hø1't præmierede

katte i Åmerika.

Snorrehus Toini
Svensk import.

Primula El Sana
Ex.IiTivoli1969

Killinger ventes salgbare
Juli - august - september

LILLI GOTTSSHALCK
KATHRINEVEJ I1 HELLERUP

TELF. (Ot) HE. eOOr
(FOTOKOPI AF STAMTAVLER

KAN TILSENDES)

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

ALT TIL KATTENS PLEJE

IIIT -r€ BAG1
Iernbane A116 60 .2720 Vanløse

TIf. 74 06 60

Postordrer besørges

r4

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme



Mødet i Grejs Mølle den 7. novem-
ber 1970

Foredragsholder: Dornmer fru Vera
Lang, No,rdborg, Als.

Snakken gik livligt på JYRAK's sydlige med-
lemsmøde i den hyggelige Grejs Mølle ved
Vejle. Der var stor enighed orn at starte med
kaffen, og ilet var nok det, der rystede os

så godt sammer. Der blev uukket lod om en
flot termokande (hovedgevinsr) og 4 store
kattekalendere, og dere{ter ønskede alle atflt
katten at se. Katten var fru Vera Langs dej-
lige cremefarvede perser Rufus, der stilflær-
digt havde slumret i sin taske. Og mens Rz-
lus - ph en skinnende hvid dug - blev pud-
ret, friseret og børstet e{ter alle kunstens reg-
ler, fortalte fru Vera Lang om pleje og fod-
ring af langhårskatte, afbrrrdt af spørgsmål
og snakken fra de ivrige tilhørere. En fore-
drags{orm, der var særdeles velegnet til det
lille intime lokale, vi opholdt os i. En sror
skam ikke flere var mødt op. LH.

JYRAK's møde på Skalborg kro,
9. november 1970
Hvcr blev I dog af allesammen? Vi et efter-
hånden mange medlemmer i Nordjylland,
men det kunne man bestemt ikke se, da vi
holdt møde på Skalborg kro. Vi havde det
e11ers mægtig hyggeligt og sjovt. Henny
Knudsen og Mogens Steen Sørensen vis,te
lysbilleder fra de sidste udstillinger og fra
Henny Knudsens rejser til engelske katterier.
Derefter drak vi kaffe, og Henny Knudsen
viste, hvordan man giver en kat tabletter.
Det var Pavia af. Kajortok', der måtte sluge
pillen. Desuden demonstrerede Hemy Knud-
sen, hvordan man genopliver en skindød kil-
ling. Denne gang veg Pavia pladseo for en
gummikat og lagde sig til at sove i skødet
hos en af damerne. I.B.

EFTERLYSN!NG
Vildtfarvet abyssinier-hun, ca. 11lz år. -
Om halsen bærer den et flettet læder-
halsbånd. Ejeren bedes inden en måned
henvende sig til Emdrup Dyrehospital.

Vera Lang rued »Rufus<< - lra nzødet t Veile

H,ÆNGEøRER
Fortwt fra tide P

I 1969 offentliggjorde Miss Turner og Mr.
Dyte den. første foreløbige sammenfattende
rapport over nedarvningen af hængeører i
>>Carnivore Genetics Newsletter<< (nr. 6).
Denne oversigt indeholdt et fuldstændigt
stamtræ over 5 generationer samt kendsger-
ninger, der viser, at denne mutant uden tvivl
er dominant. Man henviste til, at det først er
muligt at klassificere killlngeme i 4-ugers al-

deren, og at kendetegnene {ørst er fuldt ud-
viklede, når killingerne er lidt mere end 3

måneder gamle. Det blev fastslået, at evnen
til at høre og se ved alle undersøgte katte
var normal.

Da artiklen blev udarbejdet, havde der
endnu ikke fundet parringer sted mellem to
katte med hængeører. I mellemtiden blev der
gennemført flere paringe af denne art. Op-
drætterne gennemfører løbende testparringer
for at finde frem til de dyr i kuldene, der
bærer rene arveanlæg (hornozygoter).

På Miss Turner's anbefaling besluttede
man i avlen at fjerne den dominante hvide
farve fra fremtidige liniet for at 1mødegå

visse påstande, sorn blev fremført i cat-fancy-
pressen af folk, som ikke deltog i disse stu-
dier. Miss Turner mener, at den uberettigede
insinuation, at katte med hængeører hører
dårligt, kunne få ny næring, hvis det viste
sig, at en eller anden hvid kat med hænge-
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ører var døv. (Redaktionen: Døvhed optræ-
der af og til i sammenhæng med den hvide
pelsfarve. ) Ved eliminering af den dominante
hvide farve fra stamræerne forebygger man
denne fare.

Under ledelse af Mr. Ross, Alloa Park,
Clackmannon, Skotland, koncentrerer nogle
opdrættere sig nu på parriflger, sorn giver
katte med hængeører i alle mulige tabbyteg-
ninger, i sort, i blå og - hvad der er mest
attraktiv - med pletter på hvid bund, et
mØnster, som minder orn dalmatinerhunde.

Mr. Dyte, Miss Turner's medforfatter, er
en kendt genetiker og medlem af den Inter-
nationale Komitd til standardisering af hus-
kattens genetiske nomenklatur. Han er i be-
siddelse af en hunkat med hængeører med
attraktiv blå-hvid pels.

Foreløbigt bruges symbolet »F« til denne
nye mutant. Der er ingen holdepunkter for
slægtsbundethed eller tilknytning til den

dominante hvide farve. Der gennemføres
yderligere tests, og efterspørgslen efter disse
katte med kraftig britisk (hos os: zuropæisk)
kropsbygning som kæledyr er stor.

»Scintilla Topsylop« (forsidebillede på
»Edelkaøe« nr. 3/70\ Iever sammen med en
nydelig mønstret blå Tabby-hankat, ligeledes
med hængeører, og man håber, at man snaft
kan få billeder af afkommet. »Topsylop« har
en hale som de fleste britiske korthårskatte,
men hendes partner r>Blue Bonnet<< har en
attraktiv kort, qrk og stumpet ha1e, sorn er
hyppig ved katte af hans variation. Man for-
moder, at denne halekarakter muligvis hæn-
ger sammen med F-genet, men hidtil er der
ikke gennemført regulære tests angående

dette spørgsmåI. Opdrætterne er blevet enige
om at betegne disse katte som >>Scottish cats
with folded ears« ( Skotske katte med hænge-

ører), indtil der er fundet et komere navn.
»Scintilla Topsylop« er en skotsk kat med

hængeører, bruntabby, faldet efter Miss Tur-
ner's championkat Scarletina Diamond og
Mr. Ross' hankat Denisla Snowdrift. Topsy-
1op stammer fra et kuld med 6 killinger: 1

hvid med oprejst stående Ører, 2 tabbies med
hængeører og 3 hvide med hængeører. Af

dette kuld bruges de to tabbies og to hvide
til videre avlsforsøg.

Mrs. Mary Dunnill (Oversat af fru R.
\X/ollf i »Edelkatze« r )/70). Oversat der-
fra af Ursula Sejsbo.

Nyt fra England
Forrøt jrd. ride 11

Det var mig desvæne ikke muligt at be-

søge alle de opdrættere, som var så venlige
at invitere mig; tiden var for knap, da min
rejse også gjaldt andre interesser. Men det,
jeg har set, er tilstrækeligt til at erkende, at
der allerede nu, så at sige på halwejen, er
fremkommet overordentligt smukke dlyr. In-
teressant var det at se, at man i England og-

så foretrækker rexkatte af ekstrem slank
type. Pelsen virker hos nogle, som var den
friseret i meget fas'te, enkelte små krøller -
dog måtte pelsen efter min smag gerne være
lidt tættere.

Begge udstillinger (Tilbury, 18. juli, og
London, Kensington Show, 1. august) var
som altid i England endagsudstillinger, frem-
ragende organiseret, i det ydre meget lig vore
kontinentale udstillinger, men med flere dom-
mere og forholdsvis ringe publikumsbesøg.

Det er en gåde for mig, hvordan klubbeme
finansielt klarer så mange udstillinger.

Korthårskattene var talrigere repræsenteret
end langhåtskattene. Gennemsnitsniveauet er
højt, men helt ekstraordinære og feilfrie top-
dyr var heller ikke her altfor hyppige.

Jeg takker endnu engang for den elskvær-
dige modtagelse i den engelske katteverden,
for mange interessante samtaler og dejlige
timer.

Oversat fra »Edelkatze<< nr. 3f1970 med
tilladelse af forfatteren, fru Rosemari §Øolff,
af Ursula Sejsbo.)
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Ejer og opdræt: Angela Sayer.

Foto: Anne Cutnbers, England.

re på det føtste, da jeg mener, betegnelsen
Best in show er afskaffet.

Altså:

Bedste langhår, han:
CH. PARIS DES 7 COLLINES (sort perser)

Eier: Henri Schonau, Belgien

Bedste ianghår, hun:
ESPERANCE PINK LADY (hvid perser)

Ejer: M. Franke-Middelkoop, Holland

Bedste korthår, han:
INT. CH. RANGOON BLUE EROS
(blåmasket siam)
Eier: Dr. Renate Fulle, Tyskland

Bedste korthår, hun:
SENIAC GOI,DEN FEATHER

(rødmasket siam)
Ejer: Mrs. Kathleen Jasks, U. S. A.

14 danske udstillere var draget af sted til
Essen. Jeg vil her bringe deres resultater,
som var ualmindelig flotte i betragtning af,

der var hård konkurrence i a1le klasser.

FELINE AF HAMMERSHOLDT
(perser kuld) ex 1

Ejer: Metha Andreasen, JYRAK

t7

Cbokoladernasket siarn »Solitaire Garnet« og

lauendelkatten »Li-Ming«.

Deutscher Edelkaltzenziichter
Verband's udstilling i Essen

3,l. okt. til l. nov' ,l970

Sikke en udstilling! Der vat mellem 700 og
1000 katte udstillede, tæt pakkede i duebure

i Stådt Saalbau i Essen. Det var imponerende
med så mange katte, men selve udstillingen
var ikke så smuk som de skandiinaviske ud-
stillinger. Det må også være svært at stable
så stor en udstilling på benene.

Dommere var: Madame Ravel, Frankrig;
Alle racer. Brita Kastengren-Remborg, Sve-

rige: Alle racer. Fru P. Hollenstein, Schweiz:
Alle racer. Kit §Øilson, England: Alle racer.

Hr. dr. E. Bruno, Italien: Alle racer. J. Man-
nes, Schweiz: Langhåt. Elizabeth Eytzitger,
Tyskland: Korthår. Fru K. Kronvall, Sverige:

Korthår. Fru M. Bacsa, Østrig: Korthår.

Ja, der manglede ikke dommere. Alligevel
blev det søndag, før de fleste fik resultaternet

Der blev kun kåret bedste langhår og bedste

korthår. En han og en hun af hver. En tysk
steward, jeg sad ved siden af, fortalte mig,
at det hed best in show langhår og bedste

langhår (ligeledes korthår). Jeg tror flu me-



CH. TAMIKO'S DIDDE (brun burma)
CACIB
Ejer: Ingelisa Børresen, JYB.AK

CH. HAVSTJÅRNANS ZEVS ex 1

DREVIKSHOFS GULLEROT CAC champ.
Ejer: J. E. & A. Christensen, RACE-
KATTEN

KABBARPS MARIUS (chartreux) ex 2
Ejer: Knud Dunvald, RACEKATTEN

CH. BIRENDO EL SANA (rød aby)
CACIB

CH. RANGOON IIARLEKIN (brunmasket

siam) CACIB
RANGOON COLUMBUS (brunmasket

siam) mg 3

RANGOON PINK SNO§øSTAR (1i11e'

masket siam) ex L

Ejer: Edith Dunvald, RACEKATTEN
CH. BARBATO EL SANA (vildrfamet aby)

CACIB int. ch.

Ejer: Lilli Gottschalck, RACEKATTEN

PITAPAT SNO\ø PRINCE (rødmasket

siam) CACIB
HAMILTON'S DANILO (rødmasket

siam) ex 1

PITAPAT ZOLA (skildpaddemasket siam)
CACIB
Ejer: Connie Grøn, JYRAK

CH.DORMET PRI AMP MEGUS (rex)
CACIB int. ch.

Ejer: Edith Jensen, RACEKATTEN

CH. FUN SMOKE DARJEELING
(smoke perser)

NO-NA DARJEELING (silvertabby perser)

Ejer: Karen Johansen, RACEKATTEN

SHENGO LOLITA (chincilla) CACIB ch.

Ejer: Grethe Kristiansen, RACEKATTEN

LOUISE OF GREAT YARMOUTH
(creme perser) ex 1

CH. BREMERGAARDENS BIBSEN
(rødtabby perser) CACIB int. ch.

Ejer: Lis & Jørgen Nie1sen, RACE-
KATTEN

CH. SHENGO ESTERELLA (chincilla)
CACIB int. ch.
Ejer: Åse Nissen, RACEKATTEN

CH. KABBARPS GINA (chartreux)
CACIB int, ch .

Ejer: Edel Ringsted, RACEKATTEN

CH.DORMET PRI TER GAMMA
(rcd aby) ex2

CH.DORMET PRI TER GAMMA
(rød. aby kuld) ex 2

Ejer: Grethe & Erhard Rohrmann,
RACEKATTEN

I ngelisa Børresen.

DARAKS udstilling
i Sløgelse 29.-30. øag, 1970

Dommere var for langhår: Fru Brita Kasten-
green-Remborg, Sverige, og for korthår: Fru
Rosemarie lMolff , Tyskland.

Udstillingens beclste katte blev:

Redste ianghårskat:

CH. SHENGO ESTRELLA (chinchilla)
Ejer: Åse Nissen, Danmark.

Bedste langhårs ungdyr:

KATO AF MARCOPOLO (ctcnrc perser)

E,jer: Carsten Dinnsen, Danmark.

Bedbte langhårs kuld:

GAYDENE VANESSA (perser).
Ejer: N. Høholt Christensen, Danmark.

Beds,te korthårskat:

DORMET PRI TER DELTA (rød aby)
Ejer: Mogens Steen Sørensen, Danmark.

Bedste korthårs ungdyr:

SIRELI SILVER VERII'Y
(europ6 silver tabby).
Ejer: Dr, med. Renate Fulle, Tyskland.
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Bedste korthårs kuld:

BRYNBUBOO BRITANIA (char:reux).
Ejer: Tove Meinike, Danmark.



Kattepension
Åben hele året

Kattesoigner:ng
også til udstilling

Katteartikler
Alle sorter kartesand, kurve, senge erc. etc.

Felix katteseler, kradseuæer, og traosportkasser.

Speciale: Alt til pelspleje, Vitacoats særlige katteshampoo, skumshampoo,

tørshampoo, Cleansfur St. Aubrey's produkter: Oliespray rnod skæI, pels-

creme, spritshampoo (modvirker elektricitet i pelsen), Coat dressing, ud-

rensningsspray, og sidst, men ikke mindst Minacoaf mirakuløst til

opnåelse af tæt og levende pels.

Postondner hesørge§

Opdræt: Colourpoint killinger haves efter ny-import Mingchiu Mac, Ch

Eogland, CAC Hillerød.

Siam-killinger haves efter Chocolate Jigolo av Amur (CAC)

ÅalegaaFd's Hunde- og Rattesenvice
AalekisteYei 128, 272O Yanløse
Tlf. (ot) 7t a9 93 a. (o3) t7 o, aa

*

*

L9
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JUBIL,ÆUMSUDSTILLING! Bedste korthårs kuld:
Dansk Racekatte Klub afholdler 40 års jubi PENSYLVA PERDITA (chartreux).

læumsudstilling den 30.-31 . januar I97l i Ejer: E. Kristoffersen, Danmark.

Tivolis koncertsal, Købenlavn. Der er tradi- Bedste korthårs kastrat:
tion for, at en jubilæumsudstilling altid er FIGARO AF TAMAKAN (brun burma).
sær1ig festlig og spændende. DARAK har da Ejer; p. Nehammer, Danmark.
også planlagt et par små overraskelser, som

man imidlertid er ked af at oplyse noget om Internationale udstillinger i 1971
på forhånd, men man kunne fortælle, at
Zoo's charmerende direktør, Arne s. Dyrberg,'*;\åi;ilritff;,tu**u*'
vil åbne udstillingen. Dommer for langhår Danmark: 9.-L0. laraar (Hillerød) RACE-
bliver Doris Brice-\X/ebb, England, og fru KATTEN
Brita Kastengren-Remborg, Sverige, bliver 30._37.jantar(København)
dommer for korthårskattene. DARAK

JYRAK gratulerer DARAK med det runde
tat og håber a*igtig mange ar vore medlem- ii,i?.Jffi:li?,å1:i-
mer har lyst til at deltage i jubilæumsudstil-ringen. r u'Yig. 

iJ,.fr.Ti'lJHersinerors)

RACEIOIIENs udstilling "'li:f',13;11,#Tfi,ll:iff1i^'
i Tiuli 3.-4, oktlber 1970 11.-12. december (Amsterdam )

Domrnere var for langhår: Dr. Doeksen, Hol- Norge: 17.-18. april (Os1o)

land, og {ru Vera Lang, Danmark.. For kort- Sverige: 13.-1'4. februar (Malmij)

hår: Fru E. Eytzinger, Tyskland, og fru T. 6'-7. marts (Jdnktlping)

Volkersen, Tyskland. 3.4. aptl' (Borås)

Bedste langhårskat: .-, 1--f- 
o::'10,".1,t:ckholm)

SHENGO ESTRELLA (chinchilla). schweitz: 12'-14' februat (znnch)

Ejer: Åse Nissen, Danmark.
En sørgelig historie

Bedste langhårs ungdyr:
HETLAND,S RoMEo (colourpoint Bp). Det kan være {ristende at åbne døren for en

Ejer: B. Hetland Hansen, Danmark. kat, der højlydt beder om at komme udl, men

Bedste ranghårs kuld: l":: i1l?"å,i;"Lf*'' 
risikerer vi aldris

HETLAND'S NURBU. Mange husker og har glædet sig over 4en
Ejer: B. Hetland Hansen, Danmark. smukke silvertabby hankat, int. champ. Silver

Bedste langhårs kastat: King af Øresundshø)', Miss Tivoli 1969, det

GALLA OF GREAT yARMOUlll {ornylig blev et offer for rortesifr.
(rødtabby perser). En dag, da hans ejer, fru Liz Reinelt, var

Ejer: Edel Ringsted, Danmark. i færd med at forlade huset, med det yngste

Bedste korthårskat: barn og dyner til barnevogpen i armene, så

KABBARPS MARIUS (charueux). Silver King sit snit til at smutte forbi hende

Ejer: Knud Dunvald, Danmark. og ud i frihedlen' Silver blev væk' og fami-
lien. Reinelt ledte fortvivlet efter katten i

Bedste korthårs ungdyr: {lere uger. Da man ti1 sidst fandt ham, var
RANGOON PINK SNO§øSTAR han forlængst død, forgiftet af rottegift.
(lillamasket siam). Vi bør aldrig glemme denne fare, der altid
Ejer: Edith Dunvald, Danmark. er ti1 stede i:r fridøbende katte. U" S.
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KORTHÅR
Abyssiniere:

KLINT AF YALA
Ejer: Mogens Steen Sørensen

Kaj Munksvej 12, Hjørring
ttf. (08) 924624

INT. CH. HERMOSO VAN MARIENDAL
Ejer: Henny Knudsen

Thehøj, 9550 Mariager, tlf. (08) 583l 1E

Burma;
CH. CHE ARAKAN SAYRO

Ejer: Grethe Jensen
Ho,strupsvej 28, 6000 Kolding

ttf. (05) 524651

Siam, (brunmaskede):
TAO AF VEDDUMGÅRD

Ejer: Søren Bonde,
Veddumgård, 9773 Veddum

flf. (08) 58 51 54

MIKKI AF KNEBEL
Ejer: Mette Klinge

Knebelgård, Knebel
BULDER BHARA

Ejer: Erna Hjortshøj
Spørring

RIP AF PEPINO
Ejer: Svend Åge Larsen

Godthåbsvej 22, Fjerritslev

Siam (blåmaskede):
SALWEEN BLUE KOLON
Ejer: Max Krogh-Grønning

Vejlby 5467 Røjle
OUICK HTON AF MING TING

Ejer: Søren Christensen
Sct. Annevej 5, Hjørring

CH. THAI-LI DUKE
Ejer: Søren Bonde

Veddumgård, 9773 Veddum
ttf. (08) 58 51 54

Siam (lillamaskede):
SALWEEN BLUE LILAC FELIX

Ejer: Maya Høgild
Hem pr. Skandterborg

RANGOON LILAG FARUK
Ejer: Jette Larsen

Gudumholm

liste ouer aulshanner i JYRAK *

LANGHÅR
Sort:

PINOCCIO AF VALLø
Ejer: Svend Jensen

Teglgårdsvej 4, Bogense, tlf. (09) 81 14 02

EBENY PETER AV VERVILLE
Ejer: Metha Andreasen

Forgaden 13, Nokken, København S
tlf. Sundby 2659

Hvid med gule øjne:
SAPINETTE,s OUICK

Ejer: Metha Andreasen
Forgaden 13, Nokken, København S

tlf. Sundby 2659

BIå:
INT. CH. RICOS RINGO
Ejer: Me{ha Andreasen

Forgaden 13, Nokken, København S
tlf. Sundby 2659

DON JUAN AF MOSEHøJ
Ejer; Martin Nielsen
Brovejen 2, Esbjerg

Rødtabby:
PICON AF VERVILLE

Ejer: Vera Lang
Fangelshave 2, 6430 Nordborg

ttf. (044) 5 00 98

Colourpoint:
tNT. CH. BRIARRY ZORAB

Ejer: Kurt Petersen
Møddebrovej 11, 8355 Ny-Solbjerg

ilf. (06) 9275A7

PEPPONE VAN CHATEAU-BLANC
Ejer: Jane og Kurt Petersen

Møddebrovej 1l, 8355 Ny-Solbjerg
rtf. (06) 927507

JYRAK beder medlemmer. der har en
avlshan på denne liste, som enten er død
eller kastreret, afmelde denne til fru Gre-
te Jensen, Hostrupsvej 28, 6000 Kolding,
ilf. (05) s2 46 51.

lndregistrering af avlsanner sker også
til fru Grete Jensen. Det vil være dej-
ligt, om medlemmerne vil gøre dette in-
den 1. januar, så vi i næste nummer af
HVÆSSEBRÆTTET kan udsende en ny
liste.

2L



Bedste langhårskat »Shengo Black Sensotion«
Ejer: lVillie Rose, Haruburg.
Opdræt: Aase Nissen, Danmark.

JYRAK's e{terårsudstilli ng 12.-73. september
1970 blev et lyst minde af flere grunde. Rej-
sen vaf pragrfuld, gæstfriheden var stof, og
kattene var deilige, Det, jeg især fæstede mig
ved, var perserkattenes helt udmærkede øjen-
farver. Også pelsfarven var fin, selv om lang-
håtskattene ikke lige var i fuld pels på denne
tid af året. Kattene var også veltimmede og
skønne. Standarden var nogenlunde høj, selv
om kattenes antal på langhårssiden ikke var
stoft (44 katalognumre). Til bedste langhår
valgtes den sorte perser nr. la Shengo Black
Sensation (ejer: 'Willi Rose, Hamburg), bed-
ste kastrat var hvide Tarzan al Hammersholt
(ejer: R. Bisgaard Nielsen), og bedste lang-
hårs, ungdyr blev den brunmaskede colour-
point Tamiko's Dickie (ejer: Irma og Ivan
Kildahl). Hvad jeg vi1 takke JYRAK særskilt
for, var den festlige sammenkornst lørdag af-

ten og den sjove mindegave, keramikkatten.
Med mange hjertelige hilsener til a1le dan-

ske kattevennet: Eila Tiuri.

Helrnutb og Henny oed tombolaen ued ud-
s tillingen i S kalborghallen.

Rejse til
Aalborg
*

At rejse til Aalborg med skib via Gi5teborg

r,ar en helt ny oplevelse, og vi havde ind-
rrykket af, at det var et helt nyt Danmark,
vi besøgte denne gang. Efterårsveiret var

varmt, selv om regnen strømmede ned om

søndagen, noget, som åbenbart var fotdel-
agtigt, hvad publikumsbesøget angik.

Jeg vat virkelig helt positiv overtasket ovet
den høje standard blandt korthårskattene på

denne udstilling. Jeg var især imponeret af
abyssinieme, både de vildtfarwede og de

røde. Nogle katte, jeg særskilt vil nævne, er

følgende: Nr. 61 Zorba av Nybynås - en vid-
underlig vildtfarvet abyhun, som efter nogen

overvejelse fra dommerens side blev bedste
korthår. Nr. 71 Dormet Pri Ter Delta, så

elskelig og dejlig, som kun en rød aby kan
være, et absolut topdyr, og hendes tre for-
tryllende døtre, nr. 72, 73 o'g 74, af hvilke
den sidstnævnte efter min opfattelse overgik
både mor og søstre og blev bedste røde aby.

Nr. 76 Rangoon Harlekin, en drømmeagtig
elegant, brrrnmasket siam-han, blev bedste
korthårshan og næstbedste korthår.

Nr. 104 Rangoon Pink Sno'\Å/star, en helt
hjertegribende porcelænskat med en pro'fil,
som man ellers kun drørnmer om.

Nr. 108 Pitapat Snow Prince, siamesernes

seneste model på farveskalaen, var med blandt
udsrillingseliten om topplaceringen.

Nr. 1i4 og 116 Tamiko's Didde og Dream
Girl - burmasøstre - defi sidstnævnte lidt
bedre for tiden end førstnævnte - var virke'
lige typeeksempel på, hvordan burma bør se

ud, samt nr. 121 bedste korthårskuld - »Regn-

buesiarnesetne« - helt utrclige, hvad farve og

type angår.

Ja, det var virkelig en mindeværdig ud-
stilling, som man sent glemmer. Tak allesam-

men, som lavede den, og tak til alle fot gæst-

friheden og det danske gemi,t.

Kate Stiernkreatz.
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AbyssinieFen - too ån
Fortnt frø side j
denne vis, delvis den svensk/amerikanske

Mirabelle-familie og dels den hollandske As-
sunta-familie. Sidstnævntes skandinaviske ef-

terkommere ejes i ma,1'oritetefl af dels gode

venner og dels mig se1v, og disse videreavles

tildels i samarbejde, og denne gruppe er
grundlaget for senere srudiet.

Det kan nævnes, at der inden"for denne

abyssinier-gruppe er indavlet temmelig hårdt
i 4 generationer uden at fertiliteten er ned-

sat eller anden degeneration er indtrådt. Sam-

tidig er dog sket en glædelig udvikling inden-

for de øvrige egenskaber, f. eks. forbedring
af type og fawe, og en ensartethed i kuldene,

der gler en meget lav kasseringsfrekvens.

Nogen rydelig sammenhæng mellem ind-
avlen og afkornmets produktivitet synes ikke
at eksistere. Det beror mere på avlsmateria-

1ets, arvelige anlæg.

En anden mlde at bedømme indavlens

kvantitative effekter er at undersøge resulta-

tet al a17e parringer, hvor hannen og hunnen

Skildpaddenasket siam »Solitaire Emeraude«

Opdræt: Angela Sayer.

Foto: Anne Cumbers, England.

er nær beslægtet med hinanden. Af de 171
avlede kuld, der undersøgtes, var kun 19

incestavlede. Materialet omfatter 27 abyssi-

nier-avlshanner, som i årene 1954-1969 gav

171 kuld med 485 killinger i disse. I de in-
cestavlede 19 kuld fødtes sammenlagt 50 kil-
iinger (gennemsnitsstørelse 2,611). Hos de

restetende 152 ku1d, hvor forældrene ikke
var i sir nær s1ægt med hinanden, {ødtes 435
killinger giver en. gennemsfitsstørre{se på
2,861 pr. ku1d. Man ser, ar forskellen er me'
get lille, men i favør til de »ikke indavlede«
iigesom i den foregående undersøgelse af hun-
nerne.

Konklusion: Indavl i een generation har
i[<ke vist nogle negative følger med hens.vn

til kuldstørrelsen i den svenske abyssinier-
avl. Indavl i flere generationer kan foregå
uclen tilsyneladende negative følger, hvis man
anvender en fra begyndelsen af god og sund
abyssinier-stamme. Men indavl hos abyssi
nier, i lighed med alle andre racer, må uvil-
kårlig kompletteres med en konsekvent ud-
vælgelse, der har sit grundlag i nøje kend-
skab til racen, og et objektivt syn på stam-
rnen og ar,len, såvel teoretisk som praktisk.

(Fortsættes i næste nr.)

Til avlstjeneste

NORMALFARVEDE ABYSSINIERE
INT. CH. PARKANS KHENTI

Amerikansk-svensk imp.
Flere gange bedste korthår

PRIAMOS EL SANA
Særlig varme farver

Herlig karakter
BAGBATO EL SANA

Langbenet, elegent, slank type
Lilli Gottschalck

Kathrinevej ii . Hellerup
Trf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tllsend,es

Brun burmahan
CHE ARAKAN SAYRO

Grethe og Helmuth lensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding

ttf. (05) 52 46 51
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Sort perser
Ch. LYKKEGARDENS ARAMIS

Britta Husted
Laarup pr. 4293 Dianalund
Tlf. (03 - 560) Kongsted 81

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON

Blåmasket siam-han
MICKIE AF DONOVAN
Anna og Akrel Danielsen

Essiggård, Essig pr.8410 Rønde
trf. (06) 36 70 33
Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING
Bente og Niels Christensen

Jagtvej 2071 th., København Ø
trf. (01)292660

Blå cornish rexhan
DORMET PRI AMP MEGUS

2xCAC
Edith og Carl lensen

Pebling,e Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Silvertabby med grønne øjne
INT. CH. SILVER KING AF øRESUNDSHøJ

Liz Reinelt
Krostræde 5, 2770 Kastrup _

Rtcos RtNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvid

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

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

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

INT. CH, PLAYBOY AF BIRKEBO
Rød perser

Thora Busch

Brun abyssinierhan
DORMET PRI IEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - Keldstrup 34

Brunmaskede siamhan (24)
HAMILTON's NILO

Tove Brulners
Aksel Møllers Have 1, 3. th.

2000 København F

opdrættere

Stamnavn yON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth Jensen
Hostnrpvej 28, Kolding,

-_ trf. (oss) 2 46 5,

Stamnavn ESSIGGARD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde
trf. (06) 36 70 33

Stamnavn BIRKELUND
Opdraettere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl Jensen

Pebling,e Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

trf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede
Connie Grøn

Peblinge Dossering 28
2200 København N

trf. (01) 39 Bs 30

Stamnavn
-EL SANA.

Norrnalfarvede og røde abyssinierklllinger
Lilli Gottschalck

Kathrinevej 1l . Hellerup
Ttf. (01) HE 866r

Fotokopi af stamtavler kan tilsendes

Ghamp. BLUEMINE MALVOLIO Blå
Engelsk import. Ren blå i 7 generationer

Champ. RICOS RIKKO creme
Efter eng. imp. blå Borrow Dale Michael

Jan Slonina
Fredenshøj Al16 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst mellem 18-19

INT. CH. GHRISTIAN AF FISKEBÆK
eur. korthår, rød makreltabby

Kid T6mgren
Høveltvang pr. Allerød

tlf. henv. til Fiskebækhus (01)950095

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og røde. Mange vinder-

placeringer
Henny Knudsen

Thehøj, 9550 Mariger, tlf. (08) 58 31 15

YARDBIRDS
Opdræt af hvide - blå - blåcreme og

creme perserkatte
1. vinder i avlsklasse 1970

Jan Slonina
Fredenshøj A116 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst m,ellem 18-19

Dyblandsvangen 20, 2700 Brønshøj,
tlf. (01) 60 04 22



Stamnaun

Ueruille
Opdræt af skildpadde og
hvid - blå skildpadde og hvid
perser samt bi-colour.

Til avlstjeneste:

Bødtabby ch. Picon af Verville
samt blå og hvid Senoritas Curtis

Vera Lang
Fangelshave 2, 6430 Nordborg
rrf. (044) s 00 98

BIåmasket

Siameser, han
Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svensk import - 2xCAC
Kil linger lejlighedsvis
til salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) sB s1 54

modtages i pension.

DYRL,ÆGEGAARDEN
Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06-4226 77) Raasted 99

vÅna KATTER
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Gtiteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.

Helårsabonnement 8 svenske kr.
Årets samtlige numre tilsendes.

Katte, hunde

og fuUle



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 frisktilsidste 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 kal
med en pakke Kisser fiskemiddag.


