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Katteartikler er min hobby

Transport boxe
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Julekonkurreneen
Da vi i forrige nummer af HVÆSSEBRÆTTET ind-
bød børnene til at deltage i en tegnekonkurrence, drøm-
te vi ikke om, at opgaven ville blive så svær for dom-
merkomiteen.

Tegninger af katte i mange forskellige farver og i
mange forskellige situationer strømmer ind.

Børn i alle aldre fra 5 år til 14 Lr har deltaget, og
da de bedste tegninger skulle udtages, stod det klart,
at de måtte inddeles i grupper, for at retfærdigheden
li.unne ske fyldest.

Dorirmerkomiteen, der bestod af Lillian Arnholtz og

Annette Jepsen * en ung dame, der endnu er udenfor
,kattekredsen.., udpegede følgende gruppevindere :

5-7 ir: Anne Marie Børresen, Skalborg (for en ,ele-
ganto SORTEMIS).

8-10 år: Lis Eriksen, Riis (for et yndigt misseansigt).
77-72 å,r: Finn Madsen, Næsby (for en livagtig hvi-

lende kat).
73-14 å,r: Bent Petersen, Odense (for en sort/hvid teg-

ning i særklasse af to katte).
2. vindere: Line Hayder, Dorte Hansen, Troels Knud-

sen og Erik Aarosin Petersen.

3. vindere: Lotte Poulsen, Kari Knudsen og Per Erik-

EGE-TÆPPER har været så venlig at skænke os 2

eksemplarer af bogen: MIS EGE PÅ EVENTYR som
ekstra præmier, og disse bøger glt til Finn Christensen
og Trine Petersen, der begge har ladet fantasien råde
og lavet nogle meget søde og morsomme tegninger.

Skal man kåre en vinder over alle, kan det kun blive
L4-Lrige Bent Petersen fra Odense, der med sine to
sort/hvide katte helt slog benene væk under os. Den
tegning er simpelthen i toppen, og vi vil prøye at fA
den trykt i et kommende nummer af HVÆSSEBRÆT-
TET.

Til lykke Bent!

JYRAK
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CHIKO fortæller:

Jeg har været hos dyrlægen - igen. Det er jeg
bestemt ikke vild med, men det nytter ikke
noget, jeg prøyer 

^t stritte imod, for hun
vir-rder altid - mit menneske altså.

Sommerider prøver jeg at gcmme mig i
den fjerneste krog under sofaen; mer.r så
lægger hun sig ned på knæene og haler mig
ud ved nakkeskindet. Det kan jeg bestemt
ikke lide. Jeg kradser hende ikke med vilje;
men det er sværr at holde kløerne inde, når
jeg skal holde fast i gulvtæppet. Så siger
hun stygge ord.

Første gang, jeg var hos dyrlægen, fik jeg
kløerne klippet. Mit menneske holdt mig og
snakkede mig næsten helt i søvn. Hun giorde
mig også noget flov, da hun sagde: ,Har
han ikke en sød mave?., og så strøg l.run mig
på maven, mens jeg 1å på ryggen. Godt for
hende, at hun ikke kildede mig. Bagefter
fik jeg lenset Ører, og det var så dejligt, at
jeg kom til at spjætte med det ene bagben.
Da grinede de af mig.

En anden gang stak han mig i nakken med
en nå1. Fy f - - - det gjorde ondt, men de
får ikke mig til at hyle. "Du må hellere lige
få en sprøjte penicillin", Chiko, sagde dyr-
læsen, ,så vi kan få has på den snue,,. Snuen

forsvandt også, men den kommer igen af og
til. Jeg har nemlig polypper, siger -it rnerl
neske. Ikke at )eg ger og gaber af den grund,
men jeg snorker om natten, siger hun.

Denne gang var jeg virkelig sløj. Jeg kun_
ne ikke tisse! Det hele startede med, at hun
en aften kom ud på badeværelset og så, jeg
sad på bakken. Jeg sad der længe, og der
kon-r kun en lillebitte dråbe, og der var blod
i, sagde hun. Hendes sremme var meget
bange, og hun skyndte sig ud af døren. No-
get efter kom hun tilbage og sagde, at dyr-
lægen havde sagr, at jeg skulle have en tablet.
Tablctter kan jeg ikke fordrage, men der er
igen ikke noger ar gøre. Hun bestemmer al-
tid. Næsten. Jeg spyttede tabletten ud 3

Bange, mcn 4. gang stoppede hun den langt
ned i halsen på mig, så jeg var nødt til at
synke den. Næste morgen fik jeg en til, og
da hun kom fra arbejde om aftenen, stop-
pede hun mig i transportkurven, satte mig i
bilen og kørte af sted.

I ved vist godt, hvordan jcg har det med
biler og motorer, men den dag var jeg så
sløj, at jeg ikke engang kunne skrige.

Dyrlægen, ham kan jeg godt iide. Han ta-
ler altid så pænt til mig. Jeg kan bare ikkc
altid lide dit, han gør ved mig. Ikke at jeg
kunne drømme om at bide ham; men Lløernc
er jeg da nødt til at bruge, ikke? Der er også
en sød pige, der sommetidcr holder mig. Gitte
hedder hun. Hun holdt mig også denne
gang, mens dyrlægen stak en pind i min ende
og sagde noget om temperatur. Føj, det var
ikke rart; men jeg kunne ikke blive fri for
den. Mit menneske snakkede og snakkede til
mig. Langt om længe tog han pinden ud igen
og sagde, at jeg næsten ikke havde feber, så
vi skulle bare fortsætte med tabletterne -
morgen og aften.

Så trykkede han mig på maven og sagde
noget om at finde min blære, og at det nok
var blærebetændelse, jeg havde. oDu er vel
nok flink, Chiko", sagde han. Selvfølgelig er
jeg flink over for mennesker, jeg kan lide.

Den aften sov jeg i arm hos mit menneske,
medens Kirsa måtte flytte længere ned i sen-
gen. Kirsa er min kone nr. 1, men I ved
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måske ikke, at jeg har fået to koner siden

sidst? Dem skal jeg fortælle jer om en anden

gang' 
chiko

Referat af FELIS DANICA's
3. møde, afholdt d.2. nov.197l
på Siællands Odde.
Der var rePræsentanter f ra samtlige klub-

ber.
Der var ikke udsendt dagsorden til mødet,

men man enedes om al gøre det til fremti-

dige møder. Forslag til punkter på dagsorde-

nen skal være sekretæren i hænde senest I
dage før mødet.

Formanden, Villy Andersson, indledte

mødet med at beklage, at der var opstået

kattesyge efter udstillingen i København og

opfordrede de tilstedeværende til ved fælles

hjælp at finde ud af, hvilke forholdsregler

man skulle tage i fremtiden. Racekatten hav-

de i forveieri besluttet ikke at medtage kuld-

klasse ti1 deres udstilling i Hillerød i januar

1972.

Efter nogen diskussion var alle enige om

følgende:

1. Ved fremtidige udstillinger må killinger

under 1O uger ikke udstilles.

2. Kuldklassen vil bestå af dyr i alderen 10

uger til 4 mår-redcr. Dyrene skal være vac-

cinerede senest 14 dage føt udstillingen'

3. Herefter bliver ungdyrklassen fra 4-7

mdr. og 7-10 mdr.

4. Vaccinationer må ikke være over 2 år

gamle, d.v.s. kattene skal revaccineres

hvert andet år.

5. Hvis en udstiller får afvist 6r-r af sine kat-

te ved dyrlægekontrollen, kan de øvrige

katte fra samme udstiller heller ikke ud-

sti11es.

6. Kattene må ikke hiemtages om natten'

De ovennævnte regler gælder ikke for Race-

kattens udstilling i januar L972, da medde-

lelsen om udstillingen allerede var udsendt

Fortsøttet side 6

Efter et møde mellem nordjYder-

Den 4. november havde fru Ingelisa Børresen

kaldt JYRAK's nordjyske medlemmer til
møde på Aalborg Dyrehospital, og se om

ikke de strømmede til og besatte alle dispo-

nible stole i venteværelset, så vor dygtige og

charmerende foredragsholder, dyrlæge Klits-
gaard, måtte nøjes med en ståplads i døren.

Der blev budt vin og ,småting" rundt, og

fra sin position i døren holdt dyrlægen et

interessant og underholdende foredrag om

små snyltedyr som lus, lopper og mider, om

de almindeligste kattesygdomme som forkø-
lelse, influenza og kattesyge og om de ting
og sager, der ved operation må fjernes fra
det indre af katte (og hunde).

Mens hunde - især hvalpe - kan finde på

at sluge alt fra uldne sokker til jernkugler

på størrelse med en bordtennisbold (vi ved

det, fordi vi så kuglen og hørte braget, da

dyrlægen lod den falde), så er det synåle,

clips o.1., der opereres ud af katte.
Efter foredraget var der rundvisning i

dyrchospitalets forskellige lokaler: undersø-

gelsesværelser, kontor, operationsstue, og til
sidst var vi inde og hilse på nogle af pa-

tientcrne. Mange forskellige hunde var der

og et par marsvin, rlen vor interesse gjaldt
selvfølgelig mest de f å katte, der var. To

fuldstændigt ens hvide katte (mor og datter)
sor endnu i deres bedøvelse efter sterilisa-

tion, og en pragtfuld stor hankat - rød og

livid - 1å og så utilnærmelig og sur ud (må-

ske ved tanken om den lille operation, der

næste dag skulle berøve ham hans mand-

dom).
Mødet fortsatte på Skalborg Kro, hvor vi

samlcdes ornkring kaffebordene. Også her

besvarede dyrlægen spørgsmål, og det blev

sent, inden vi brød op. Successen var hjem-

me!

En hiertelig tak til dyrlæge Klitsgaard for
hans veloplagthed under det lange møde.

Det blev sent, inden vi 4 lra Århus nåede

hjem, n-ren ingen af os f ortrød den lange

aftentur.
L.l.L.L.
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NyI otrr hængeør(E-kattene
En tysk mutalion er lundet i Dachau

Et af Tlnnill\ børn. Ejer 0g lpdrærter Roymarie lYolf, Tlthland

Hans øgenavn er ,Ohrwaschl-Sepp" (over-
sættelse for ikke-bayere: Øremuskel-Josef).
Ingen ved, hvor gammel han kan være, men
han er kendt som en rød hund i Dachau.
Haru ører ligger ganske fast ind til hovedet,
så vidt man kan skelne en smule mere på
siden end hos de "skotske folderu.

Øremuskel-Josef er en herreløs hankat.
Han lever af mus, roter og milde gaver fra
de omkringboende i de vide vilde haver ved
bredden af de små flodløb i Dachau. Hans
tilstedeværelse er et eventyr i sig selv, for
selv i omegnen af det dyrevenlige Miinchen
findes der kattehadere. Således undslap han

- som man mumler - kun med nød og næppe

og takket være hans sunde mistro en stor-
razzia p3, katte, for hvilken 10 ulykkelige
katte faldt som offer.

Vi hørte om hans eksistens gennem Iæsere

al AZ. De havde i denne avis opdaget et
billede af Tommilop - den skotske hænge-
ørekat. "Nøjagtig sådanne ører har en han-
kat i Dachauu, erklærede Frk. Schwartz.
Sammen tog vi derhen - og trak et stort bil-
lede frem af Tommilop. Et genkendende smil
lyste på den gamle mands ansigt, da vi som
de første holdt er billede foran ham af Tom-
milop. ,Ja, hvorfra har De det billede, det
er jo Øremuskel-Josef", mente han.
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Så kom vi efterhånden på sporet af ham.
Hos en familie, hvis 2 hunkatte nu og da
var sammen med den kun delvis velkomne
kat, fik vi ham endelig at se og foran kame-
raet. Desværre var det kun muligt at fi et
par små snapshots i passende afstand af
denne sky hankat. Men de rækker nu engang

ti1 for dokumentarisk at bevise hans stadig
lor farer udsatte færden. Om det også en

gang lykkes at få efterkommere efter ham,
ved vi endnu ikke i dag. Men først da vil vi
definitivt finde ud af, om Dachau-hænge-

Z::::" 
* identiske med de skotske hænge-

Skotten Tommilop er død -

hans hørn Ieuer!
Tommilop - den skotske hankat med hænge-

ørerle - døde den 26. juni 1971 af en uhel-

bredelig indre sygdom. Hans død ramte os

hårdt, Den elskelige fyr havde helt uden
gnidninger fundet sig så godt til rette hos

sin tyske kattefamilie, at han altid kunne
være sammen med de øvrige i hjemmet, al-
drig måtte han i det til ham betænksomt pa-

ratstillede kattehus.
På Tommilops dødsdag var hans efterladte

børn netop 5 dage gamle. Men vi vidste
ikke, om Tommilop havde givet dem sine

hængeører i arv. Først fra 4-tgerc alderen
sætter hængeørerne sit præg. Således betrag-
tede vi spørgende og tvivlende i 3 uger de

meget små katteører. rLå de - stod de?u

Endelig 1 måned senere så vi det tydeligt:
Af 4 killinger havde 2 hunner og t han arvet
slapørerne. Dermed var det første kuld
hængøre-katte faldet på det europæiske kon-
tinent.

(Artikel i ,die Edelbatze,, nr. 3

af Dr. Rosemarie Wolff , o,uersdt fra tysk
af arl)

Sidste frist for indlevering af stof og

annoncer til næste nummer af Hvæs-

sebrættet er l. febntar 1972.

Med henblik på jyske
udstillinger a 1972

*
Dc første forberedelser til Jydsk Racekatte
Klubs næste udstillinger er allerede gjort.

Der er reserveret datoer hos F.I.F.E,, og

der er spurgt og set på haller, og vi er blevet
stående pi 2 pragtftide udstillingshaller, som

vi synes er særdeles velegnede.
Begge haller er blevet tilbudt os til en

leje, som vi mener er meget fordelagtig - alt
taget i betragtning.

Den ene er KONGRES-HALLEN - belig-
gende lige midt i Herning. Denne meget

smukke ltal har vi lejet for dagene: 6. og 7'
mq 1972. Til vor udstilling her har vi ind-
budt 2 hollandske og 1 svensk dommer, og

vi venter nu i spænding på svar.
Til vor efterårsudstilling, der i 1972 er

flyttet hen i november måned, har vi lejet
en del af ÅLBoRGHALLEN. Hele hallen
er så stor, at vi er bange for at "drukneu i
den; men der er skydevæg, og vi kan få lige
netop så meget af hallen, som vi har brug
for.

Disse haller er selvfølgelig ret dyre; men

vi tror på stor tilslutning og stort publi-
kumsbesøg, og med BELLEVUE-HALLEN i
frisk erindring mener vi, der også vil blive
et pænt overskud.

Vi viI gerne allerede nu rette en appel til
de af vore medlemmer, der er lidt finger-
nemme, om at skænke os en gevinst til tom-
bolaen.

Nogle af os er allerede i gang med hånd-
arbe.1'der til tombolaen i Herning. Hlndar-
bejder og husflidsarbejder gør som bekendt

altid stor lykke i en tombola, og vi vil være

glade for alt - småt som stort - så vi kan
præsentere en række fine ,håndgjorte<< ge-

vinster sammen med de købte.
Fru Grethe Jensen, Hostrupsvej 28, 6000

Kolding, tager med tak imod gevinsterne og

;lt ;1æ'n" 
hver enkelt med den glade givers

Lilli Høsted
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Felis Danica
- forxat fra side j
på det tidspunkt, da disse regler blev vedta-
get.

Derefter drøttede man, i hvilken klasse
monochide (katte, hvis ene testikel er forble-
vet i bughulen) hankatte vil kunne udstilles.
Man enedes om at placere disse i kastratklas-
sen.

Desuden var der enighed om, at eksiste-
rende cryptochide (katte, hvor begge testik-
ler er forblevet i bughulen) hankatte skal
have dette påført deres stamtavler af en dyr-
Iæge inden l. januar 1973. Disse katte må
ikke udstilles i åben klasse.

Begrebet ,'avlshan.. blev diskuteret en del.
Alle blev enige om, at
1. hanner behøver ikke at have været ud-

stillet, før de bliver registreret som ,,avls-
hanner.;

2. and,et kuld afkom af hankatte vil ikke
blive stambogsført, hvis hannen ikke er
registreret som rravlshan,.,

Til sidst drøftede man fælles udstillingsblan-
ketter, stamtavler, parringsattester og lign,
Fru Ringsted lovede at skaffe en svensk
stamtavle som eksempel. \7illy Andersson
laver udkast til stamtavler, udstillingsblan-
ketter samt parringsattester og lader disse

cirkulere i klubberne til udtalelse.
Hr. Rugaard (DANKAT) fremlagde to

dødsattester af katte, der døde umiddelbart
efter Tivoli-udstillingen. §Øilly Andersson
gjorde opmærksom på, at spørgsmålet vedrø-
rende katte, der døde efter udstillingen, ikke
ville blive optaget til drøftelse i FELIS DA-
NICA, da han mente, at det udelukkende var
et klubanliggende.

Næste møde berammedes til den 7.
januar 1972 kl. 20 i Flillerød.

Lilli Høsted Søsanna Bagge

Århus, den 5. november 1971.

Samarbejdet om HVÆSSEBRÆTTET er fra
og med dette nummer udvidet med endnu
en klub, idet DARAK - Dansk Racekatte
Klub - har ønsket at yære med. Vi synes,
det er en god id6 og byder DARAK hjerte-
ligt velkommen i blader.

ll a n noue r-u dsti I I in g en
Den 13. og 14, november 1971 afholdt Deuts-
cher Edelkatzenziichter Verband sin XXII.
internationale racekatteudstilling i Stadthalle,
Hannover. Udstillingen var arrangeret i en
meget stor hal med balkon, hvor der også
var anbragt katte.

Kataloget, der havde et smukt omslag i
farver, talte i alt 812 numre. Fleraf var der
alene 44 internationale champions og des-
uden i alt 34 kuld. Resten fordeler sig med
ca. lige mange korthårs- og langhårskatte, I
langhårsgruppen var det især bemærkelses-

værdigt, at der lar ikke færre end 78 co-
lourpoints, hvoraf hovedparten (37) var seal
points. Blandt korthårskattene var det de
brunmaskede siamesere, der talte den største
gntppe, ca. 70.

Danmark deltog med 24 katte, der klarede
sig fint i konkurrencen, men også Holland,
Belgien og Schweiz var rigt repræsenteret.

Der var 10 dommere til at bedømme de
mange katte, deriblandt 2 danske, fru Vera
Lang og fru Edel Ringsted, assisteret af 9

dommerelever samt 12 stewarder.
Til trods for det meger srore antal katte

var bedømmelserne allerede færdige den før-
ste dag, men udstillerne måtte holde spæn-
dingen ud til søndag eftermiddag, hvor be-
dømmelserne først blev fordelt. Præmierin-
gen skete pr. lodtrækning, hvor burnumme-
rer. gjaldt som lod. Gevinsterne var meget
forskelligartede og udgjorde alt lige fra pels-
kraver via hatte til kattebøger og lign. Alle
gruppevindere fik selvfølgelig tildelt kokarile
- der var gratis - men også Excellent 2 fik
en kokarde.

De bedste batte blev:
Bedste korthårskat: en havanna hun - int. ch.

Odette von Assindia.
Bedste al rnodsat leøn: en S. P. siam han -

int. ch. Nåverstadr's Peter.
Bedste langbårskat: en rødtabby hun: Hum-

mel vom Fluhenstein.
Bedste al ntodsat køn: en hvid m. orange-

farvede øjne - Banditto vom Sylvanerhaus.

6



Gilædelig jrrl

JYRAK ønsker alle medlemmer og venner fra nær og tiern en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.

Yirussnuen hos katte
Dr. nted. pet. Hdnns Christot'fsen
For fagmanden, jeg mener dermed ikke kun
dyrlægen, men også katteholderen og op-
drætteren, som opmærksomt betragter sin kat
og er i stand til temmelig godt at kende syg-
domme, er katcenes virussnue velkendt. Men
der findes dog endnu talrige kattevenner,
som ikke ved, hvad det drejer sig om, og

som kun er ringe informeret herom og ikke
ved, hvorledes man behandler sygdommen.
Dertil kommer, at der i den senere tid er talt
meget om osnue", ikke kun i fagskrifter, at
en udførlig redegørelse for årsager, syg-

domsbilledets optræden og bekæmpelsesmu-

7

lighederne synes at være umagen værd at
tage oP.

Betegnelsen ,,virussnue.< er kun delvis rig-
tig. Det drejer sig ganske rigtigt om en pri-
mær virusinfektion, men sygdomsbilledet er
ikke alene kendetegnet ved snue. Snarere
breder sygdomsfremkaldenderen sig ud i hele

det øvrige åndsdrætsapparat, d.v.s. næse,

svæ1g, strubehoved og luftrør. Derfor passer

navnet ,halsbetændelse« også kun delvis.Bed-
re er dog fagudtrykket "Rhinotracheitis" (på
dansk: betændelse i næse og luftrørsslimhin-
derne). Så vidt med hensyn til hvad det dre-
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D§TGM§U
@[æ§e[ts ]oo[DANKATs bestyrelse efter den

ekstraordinære generalfo rsam I ing
den 16. september 1971:

Formand:
Erik Rugaard,
Baggesensgade 34,2200 Kbh. N.
Trf. (01) s5 4613.

Næstformand:
Lilly Djursland,
Bille Brahesvej 10, st. tv.,
1963 København V.
Trf. (01) 37 14 36.

Konsulent:
Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (01) 420225.

Kasserer:
Jørgen Reinelt,
Saxogade 1, 1662 København V.
Tlf. (01) 21 2983 (efter kl. 17).
Giro nr. 637 74.

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Skt. Jørgens Park 105,
4700 Næstved. Tlf. (03) 7261 09.

Slambogssekretær:
Liz Reinelt,
Saxogade 1, 1662 København V.
TIf. (01) 21 2983 (efter kt. 17).

DANKAT-redaktør:
Alice Ruben-Larsen,
Godthåbsvej 101, 1. sal.
2000 København F.

Bestyrelsesmedlem:
Bendt Djursland,
Bille Brahesvej 10, st. tv.
1963 København V.
Trf. (01) 37 1436.

Suppleant:
Gurli Rugaard,
Baggesensgade 34,2200 Kbh. N.
rf. (01) 354613.

Revisorer:
Gurli Jepsen,
Hvidovrevej 291, 2650 Hvidovre.
Trf. (01) 78 1B 13.
Kirsten Møller Jakobsen,
Tårnvej 28, 1. sal, 2600 Rødovre.
Trf. (01) 706074.

DANKAT ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig

jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, at

det nye år vil bringe fremgang for klubben samr mange

nye medlemmer.

Vi g1æder os til vor kommende udstilling i Bella-

Centret i København den 25. og 26. marts 7972. Som

tidligere meddelt planlægges denne udstilling i sam-

arbejde med DARAK, idet disse 2 klubber vi1 forsøge

at etablere et vist samarbejde, bI. a. om fælles udstillin-

ger, men også om sammenkomster af orienterende og

selskabelig art. Vi håber, at dette samarbejde vil være

til g1æde og gavn for medlemmerne.

I .1'anuar måned planlægges en sammenkomst med et

foredrag samt evt. en demonstration, hvordan man

forbereder sin kat til en udstilling med henblik på den

kommende udstilling. Dette vil især være af interesse

for de nye medlemmer, men også ældre medlemmer vil

sikkert være glade for at få genopfrisket dette. I fe-

bruar finder den lovmæssige generalforsamling sted og

i marts som nævnr vor udstilling, så det nye år stårter

fuld af aktivitet.
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Alle tiders gaYer for katten!
PROCAT vitamintilskud

LYOCÅil øjenbadevand
til både hund og kat

§.EBOCÅil shampoo
Bader De Deres kat?
Så brug også til katten SEBOCAN hundeshampoo

PEDOCAil beskytter kattens trædepuder mod bl. a. vejsalt

Fås på apoteker, hos sports- og lædervarehandlere samt I stormagasiner. -

lmportør: Farm. Lab. FERRING A/S

Tlf. (01) 71 ls 32

Producent: FERRING AB, Malmti

Udstillingen i Stockholm den 4. 0U 5. decemher l97l
Stockholm Kattklubb's udstilling i Marmor-
hallarne formede sig som et festligt julemar-
ked. Trods det at man bød pZ et stort jule-
marked i hallerne ved siden af, og næsten

hvert torv havde et større eller mindre jule-
marked, og forretningerne efter lukkelovens
ophævelse havde åbent både lørdag og søn-

dag eftermiddag, .var der begge dage mange
besøgende.

Aile korthårskatte .var placeret i stueeta-
gen, oB på balkonen var som sædvanlig lang-
hårskattene. Hallerne var festligt pyntet med
en masse børnekattetegninger samt mange

dejlige kattefotografier, hvoraf navnlig et

fascinerede mig. Det var en siameser i stærkt
løb med et fremstrakt forben, andet forben
1øftet og et bagben strakt bagud, hvilket gav
til resultat, at katten stod på 6t ben. Det må
være noget af en ønskedrøm for en fotograf
at få sådan et billede. Pyntede juletræer var

placeret i alle hjørner eller hang oppe under
loftet. Der var adskillige boder, hvor der
blev solgt det sædvanlige kattemad etc., mgn
også keramik- og emaljearbejder med katte-
motiver samt tombola, bog- og bladboder
m. m. var opstillet. I et hjørne var indrettet
cafeteria, i et andet hjørne af hallen kunne
man købe varme pølser. Fra hallerne ved
siden af Iød næsten uafbrudt hornmusik. På
balkonen var opstillet garderobestativer, un-
der burene var stablet kurve, transportkasser,
tasker, flasker etc. i massevis. De besøgende

hængte overtøjet, fandt en stol et eller andet
sted, samledes i grupper og snakkede kat. I
et hjørne på første sa1 iå som sædvanlig den

dejlige chow-chow hund Mischa og fulgte
interesseret de besøgende. Han følger altid
med, når hans missesøskende er på udstilling.

Kort sagt: stemningen var fantastisk, hu-
mører højt, og sjældent har jeg befundet mig
så pragtfuldt på en udstilling.
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Der var 4 dommere til at bedømme de 442
numre, som kataloget indeholdt. Frk. Ra.
Larsdotter, Sverige, og Mrs. M. Brunton,
England, dømte langhårskatte, og Mrs. A. S.

Beever, England, og fru K. Stierncreutz, Fin-
land, korthårskattene. Den sædvanlige akti-
vitet med kam, børste og pudder, inden kat-
ten skulle på dommerbordet, så man ikke
her, idet trimning kun var tilladt lørdag
mellem k1. 8 og 10,30, hvorefter trimnings-
bordene blev fjernet. Heller ikke kuld findes
på de svenske udstillinger. Kun katte fra 4

måneder kan udstilles-

Udstillerne var hovedsagelig svenskere,
men også en del finner og er par enkelte
nordmænd deltog. Det er trist at se, at der
faktisk findes meger få danske katte tilbage
blandt de udstillede. Endnu figurerer der dog
en del danske slamnavne som foræIdre, men
ellers importeres katte nu hovedsagelig fra
England. Trods glæden over de mange dej-
lige katte, kan man godt blive lidt vemodig
over at konstatere, at svenskerne faktisk
klarer sig strålende uden os, for hvem puf-
fer så på lor at få. gjort noget ved de
spærreregler?

Jeg bemærkede, at adskillige udstillere
havde sat et skilt på buret med teksten:
VASSA TANDER - SKARPA KLOR (spid-
se tænder, skarpe klør), og det fik tilsynela-
dende folk til at holde fingrene væk fra kat-

Bedste bler.t:

Langbårskat: Ruthsborgs Belinda, b1å perser.

Ejer: Inga Persson, Flådie.
Langbårsøngdyr: Kidaros Blue Corrida, blå

perser. Ejer: Laila Gustafsson, SkåIby.
Langhårskastrar.. Ruthsborgs Nikolina, hvid

perser med gule øjne. Ejer: B. Kastengren-
Remborg, Linkdping.

Korthårskat: Ch. Rostagårdens \ffhitefoot

Robin, sort-hvid Manx. Ejer: Carina Lin-
din, Orebro.

Korthårsøngdyr: San-T-Ree Pearl, siam
(frostmaskad). Ejer: Anngerd Ernby, Gcite-
borg.

Kortbårskastrar: Int. Ch. Kerni Ganymedes,
brun burma. Ejer: Siw og Lars L6vgren,
Sktivde.

Der var også en kl. 13 - huskatte, der havde
15 deltagere, og her kåredes:
Bedste høsleat: Tussi (tigerstribet). Ejer: K. E.

Rundkvist, Tyresci.
Næstbedste huskat: Josefin (tigerstribet). *

Ejer: H61ene Kindwall, Backe.
P u bl i k u mst'aoo ri t t en b lea :

Mis Stockbolm: Nebukadnesar, en sort korr-
hårskat i huskatte-klassen. Ejer: Hilene
Kindwall, Backe.

Præmieuddelingen foregår på den måde, at
præmierne lægges i burene. Kun de bedste
katte får overrakt præmier, og her bemær-
kede jeg bl. a., ar den bedste korthårskar,
Manx-katten, fik Jyrak's guldmedalje. Dan-
kat's kordarde blev tildelt en dejlig russian-
blue-kastrat, Archangelsks Gregor, der havde
fået CAP.

arl

DANKAT og DARAK's
fælles jule-bancospil
den 2. december 1971

Julemåneden indledtes med et bankospil i
den moderne teatersal på Oehlenschlægers-
gade skole - et lokale, der var virkelig ideelt
til formålet. En del medlemmer mødte op,
om end ikke så mange, som de tidligere års
bankospil har samlet. Festkomiteen pyntede
scenen med 2 jtletræer, oB synet af de man-
ge dejlige gevinster satte forventningerne i
ve;'ret. En harmonikaspiller sørgede ved sit
spil for at skabe den rette hyggestemning.

Bankospillet blev ledet af hr. Nørgaard fra
Darak og blandt dem, der blev begavet med
en dejlig steg) var som sædvanlig Dankat's
sekretær, Mogens Hellweg. Han vinder hver
gang. Det må bestemt bringe held at .være

DANKAT-sekretær.
Alt for hurtigt fandt gevinsterne sine ejer-

mænd, og efter at have sat juletræerne på
auktion, skiltes vi efter en hyggelig aften.
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1972

Januar:
8. 9.

1.5.-1.6.

29.-)0.

Kommende udstillinger:
December:
4.-5. Stockholm, Sverige

17.-12. Amsterdam, Flolland

11 . rnd.rts:

Championship.
Lar.rcashire & North \Øestern Counties
Cat Club
The Castle Armoury Drill Hall, Bury.
18. marts:
Championship.
Croydon Cat Club
Royal (Old) Horticultural Hall,
London S.\fl. 1,

25. mørts:
Championship.
Nor'East of Scotland Cat Club
Music Hall, Union Street, Aberdeen.
8. april:
Championship.
Northern Siamcse Cat Socicty
Sun Pavilion, Valley Gardens, Horrogate.
1a -^-:1.

Championship.
Scottish Car Club
McLellan Galleries, Sauchiehall St., Glasgow
22. april:
Championship.
Bedford Ec District Cat CIub

Queensway Hall, Dunstable (Provisional).

SENT'Y-TIYIX MIRACULIX ( haldet BOY)
hø' li' at te d1ner.

Han er født i England i april md, og tkal fejre
in førve jøl i DanmarA, Han bygger tig nø bot

Lillian og Joltn Børau på Standoejen i Årbtt.

Hillerød, Racekatten
Briissel, Belgien
Clermont-Ferrand, Frankrig

Februar:
D.-2A. Bordeaux, Frankrig

Marts:
11.-12.
25.-26.

Malmti, Sverige
København DANKAT og DARAK

6.- 7

April
8.- 9. \Øiesbaden, Tyskland

Mrj
Herning, JYRAK

November:
4.- 5. Ålborg, JYRAK

Kommende udstillinger
i England
1972:

L jønuar:

Championship.
Notts. and Derbys. Cat Club
Granby Halls, Leicester.
26. eller 2/. lanudr:
Championship.
Southern Counties Cat Club
Royal Horticultural Society's New Hall
12. febraør:
Championship.
Suffolk & Norfolk Cat Club
Norwich (Provisional).
26. febraar:
Championship.
Coventry & Leicester Cat Club
Granby Hall, Leicester.
4.ma,rts:
Championship.
Vessex Cat Club
Torvn Hall, Bornemouth.

11
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Kate Stierncreutz
Et bedre katteliv
Katten fra A til Z - en ny håndbog for alle katte-
ejere. Bogen er meget grundig og "husker det
hele". Den har afsnit om kattens historie og psy-
kologi, om kattens livscyklus fra fødsel til død, om
den raske kat og den syge kat, fodring, avl, racer,
bedømmelse, udstillinger, standarder - alt sammen
i en enkel, men præcis form, støttet af mange teg-
ninger og fotos.
Bogen er oversat og grundigt bearbejdet af den
kendte katteekspert Eoa Rothenborg.

HØST & SøN INDB. KR. 37,50

Killinger til salg ifarverne: blå, blå-
creme og silver-shaded. Dejlige typer
og vidunderligt sind. Vaccineret mod
kattesyge.

Stamnavn

perseropdræt
BUGTMRDTF

Alice Ruben Larsen

Godthåbsvej 101,2000 København F

Tr. om dagen:. (01-77\ Su. 3601.

Ch. Buchardt's Sbeba

Ejer: Eoa Perzanowska, Stockbolm

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

hvide perserkatte

O

Eng. imp. hankatte af fineste afstamning til avl
,, 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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KATTEPE!\SION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Flønde

Ttf. (06) 367033

CYRTNAICA
hvide - blå
Killinger lejlighedvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 2071 th., København Ø, tlf. (01) 29 2660

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniere

PERSERKILLINGER
til salg

ANNELISE og CLAUS NIELSEN
Heklas A116 4, 2300 S. Tlf. (01) 55 74 06

KATT E

ensionroa HUNDE

FUGLE

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

?,

L1

Killinger til salg

Lilli Husted
Reykjavikgade B, 8200 Århus N

TIf. (06) 16 85 9e



Ililtireger i Imrset
Enhver hunkattejer bør unde sin kat - og
ikke mindst sig selv - i det mindste 6n gang

at have killinger. At tø\ge killingernes udvik-
ling fra fødse1 og de næste par. måneder
fremover er en oplevelse så rig og så fuld
af glæder - men også arbejde - at det er
den rene mentalhygiejne. Fra den dag killin-
gerne tager deres første vaklende skridt og

til de forlader barndomshjemmet, er der ihke
tid tiI at fundere over livets besværligheder.
Nerve- og sovepiller kan stilles langt væk.
Killinger er den rene lindring for flossede
tnerver. Om aftenen vakler man dødtræt i
seng og er glad, bare man får lov tii at fi et

lillebitte hjørne af hovedpuden, hvor hele

flokken som en selvfølgelighed forlængst har
indtaget sin plads.

En kattemor med sine killinger er simpelt-

hen noget af det yndigste, der findes. Her er
børneopdragelse ikke en højere videnskab,
næh, det er den gode gammeldags metode
med kæft, trit og retning, der praktiseres.

Ingen unødig blødsødenhed eller opgivende

eftergivenhed. Der uddeles uden tøven øre-

tæver til dem, der ikke kan indordne sig,

uden at disse af den grund får komplekser
for resten af livet.

Det første faste måltid, der simpelthen i
den grad betager killingen, at den MÅ stå

med begge forpoter oppe i fadet, og den

efterfølgende gang på bakken er festlig. Den

graver og graver, som om det gjaldt om at
grave den hurtigste vej ned til kineserne, og

en piroetdans, som er en bailerina værdig,

udføres på stedet. Bagefter forlader den pot-
ten med halen lige i vejret, knejsende med

r4
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Børma med kuld. Ejer Grøhe og Helruøtb Jenten, Kolding

hovedet og en mine, som om den ville sige

"kan du se, jeg ku'".
Bare man har været væk en time, modta-

ges man som en hjemvendt sejrherre. De
kaster sig over ens pakker og finder lynhur-
tigt med en sporsans, som cn Sherlock Hol-
mes må misunde dem, pakken med kød eller
fisk og forvandles i et nu fra den fredelige
lille skare til kæmpende fjender, knurrende
og hvæsende, hver påberåbende sig ,jeg fandt
den først".

Det er ingen gratis fornøjelse at have kil-
linger. På trods af deres ringe størrelse har
de en appetit så glubende, at det er helt
utroligt, og man slæber tonsvis - sådan fore-
kommer det i hvert fald - af babymad og

lignende hjem. Indholder af flødeflasker er
ikke, hvad det tidligere var, nu virker det
nærmest som om, der er hul i bunden også,

så hurtigt går det.
Men forsvinder appetitter.r pludselig hos cn

af dem, er det også galt. Bekymring, om der
skulle være noget i vejen, rnelder sig om-
gående, eller måske får hele flokken pludse-
lig tvnd mave, og dyrlægen må konsulteres.
Angstfuld vågen, indtil bedring viser sig,

som regel allerede næste dag, men efter sådan

et døgn med pottetømning og halevask i det
uendelige er man moden til en stille og fred-
fyldt isolation.

Tidligt næste morgen farer hele banden
anført at vor mor gennem huset, så det run-
ger som en hel flok zebraer, der galoperer
hen over steppen, og af bare iettelse glemmer
man, at man kun har fået få timers søvn.

Killinger entrer med dødsforagt selv de høje-
ste tinder uden tanke for, hvordan de kom-
med ned igen. Ustandselig lyder der bump
på bump alle vegne. Moderen leger og spil-
ler bold med dem, så man slet ikkc fatter,
at de kan holde til det hele. Vil de op, og

det ikke går hurtigt nok, galoperer de sim-
pelthen op ad benene på en, så man lærer
ret hurtigt, at her gælder det om at reagere

uden tøven eller nølen.
Men nu nærmer tiden sig, hvor killingerne

skal drage afsted hjemmefru, og pludselig
synes man, at verden er befolket af lutter
skumle og fordægtige mennesker. Men hel-
digvis lærer man hurtigt at se folk an, og
når de nye katteejere et par dage efter ringer

Fortsottet ide 2O
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DARAK
Dansk Racekatte Klub's
bestyrelse:
Formand: fru Annelise Nielsen
Heklas Al16 4,2300 Kbh. S.
Tlf.: (01) 55 74 06
Næstformand:
hr. J. Gram-Petersen
Baltorpvej 73, st., 2750 Ballerup
Tlf.: (01) 97 46 61
Sekretær: fru Elin Uttrup
Amagerbrogade 44,2300 Kbh. S.
Tlf. (01) Sundby 8915
Kasserer: fru Annelise Pedersen
Axel Juels Al16 46, 2750 Ballerup
Tlf.: (01) 97 34 60
Bestyrelsesmedlem :

hr. Carsten Dinnsen
Lammestrupvej 30, 4140 Borup
Tlf.: (03) 626292
Bestyrelsesmedlem:
fru Ellis Nemming
Godthåbsvej '198, Kbh. NV.
Bestyrelsesmed Iem:
fru Fritze Rasmussen
Georginevej 8, st.,2300 Kbh. S.
DARAK's redaktør:
fru Annelise Nielsen
Heklas A116 4,2300 Kbh. S.
Trf. (01) 557406

Sammenslutningens autoriserede
internationalt anerkendte stam-
tavler.
Afholder udstillinger, klubmøder
med foredrag, filmaftener, kurser,
studiekredse m. m.
Anviser opdrættere, der har kil-
linger til salg.
Anviser hankatte til avlstjeneste.
Årskontingent . . kr.45,-
Familiemedlem kr. 10,-
Benyt venligst vor postgiro nr.
3975 ved indbetalinger.

L6

Med dette nummer er DARAK så også gået med i
bladsamarbejdet om HVÆSSEBRÆTTET, og det er
vort håb, at det må blive til glæde for alle parter. At
rationalisere og lægge sammen ligger jo i tiden, og ner-
op for hobbyklubber må dette være løsningen fremover.

*
Den 11. november afholdt DANKAT's og DARAK's
bestyrelser møde for at. drøke en fæ1les udstilling i
malits 7972 i Bella-Centrer.

Alle mødte vist med lidt "nerver på", da det er
første gang, man har forsøgt et sådant arrangement.
Det viste sig dog hurtigt, at problemerne svandt, efter-
hånden som man fik snakket om tingene.

Det blev en meget hyggelig aften, som endte med, at
vi også enedes om at holde andespil i fællesskab den

2. december.

*
Den 2. november afholdt DARAK medlemsmøde med
titlen: Problemer i racekatteopdræt.Dyrlæge E. Hassel-
strøm indledte, og det var ikke altsammen smukke ord,
vi fik at høre. Beskæftiger man sig med opdræt, bør
man heller ikke være blind for de faldgruber, som

findes.
Aftenen sluttede med en livlig diskussion, og vi håber

fremover der vil komme mange flere til sådanne møder,

*
DARAK afholder medlemsmøde den 6. januar 1972 pL
Oehlenschlægersgade skole, Oehlenschlægersgade 57,
kl. 19,30.

Emne: Hvad er formålet med vore udstillinger?
Alle interesserede er velkomne.

DARAK ønsker alle kattevenner i ind- og udland en

glædelig jul og et godt nytår.

*
DARAK's medlemmer bedes benytte vedlagte indbeta-
lingskort, som er medlemskort for 1972. Dette vil også
lette medlemsoptællingen til Felis Danica vedr. klub-
bernes stemmeafgivning.

Som allerede bestemt på DARAK's generalforsamling
er kontingentet nu forhøjet. Det udgør for 1972 kr. 45,
familiemedlemmer uændret kr. 10.



lndtryk fra FIFE's

gereralforsamling
At overvære FIFE's generalforsamling i Ti-
voli i oktober måned var en mærkelig op-
levelse.

Der var mødt mange tilhørere, og man må
sige, de var særdeles velafrettede. I over 4

timer sad de pænt og pihørre, hvad der
skete oppe ved bestyrelsesbordet, uden så

meget som at henvende et ord til bestyrelsen,
og det selv om flere tilhørere var ved at
eksplodere over mangt og meget, der blev
sagt.

Det var dog næsten ikke til at bære for en

udenlandsk dyrlæge, da man begyndte at
drøfte vaccinationer mod kattesyge. Ingen
ved bestyrelsesbordet vidste rigtigt noget om
de nye vacciner, og da dyrlægen som kapa-
citet til sidst tillod sig at sige et par ord,
var det tydeligt, at dette ikke var velset,
idet en af delegaterne tyssede på ham.

Hvad er dog meningen med denne form.
Hvorfor kan en tilhører ikke give sine me-
ninger til kende, som det er almindeligt på

andre generalforsamlinger? Hvad er man
bange for? Tidnød? Det tror jeg næppe, når
man hørte, hvor længe man var om at drøfte
bagatelagtige ting.

Jeg ved godt, at hvert land sender en dele-
gat, men hvem siger, at netop denne delegat
har indsigt i alt, hvad der kommer frem på
en sådan generalforsamling?

Det er blevet mig fortalt, at når man har
afsluttet generalforsamlingen og alt er ved-
taget, kan der fremsættes spørgsmåI. Men
hvornår mon der er tid til det? Jeg gik ved
godt 2O-tiden, og da var man endnu ikke
færdige.

F. R.

*
I bogen "The §Øorld of Showcats" af May-
Eustace har Mrs. Brice-\Øebb skrevet en ud-
mærket artikel om den blå perser. Bogen er

ikke oversat, men kan bestilles på original-
sproget hos en boghandler. 

F. R.

Som tak, fordi Maine Coon klubben sendte

os artiklen om MAINE COON katten, send-

te DARAK en medalje til klubben. I sit
sidste medlemsblad, der i øvrigt hedder "The
Scratch Sheetu (Hvæssebrædtet !) meddeles

det, at DARAK medaljen uddeles på næste

ACFA show i november. Samtidig har klub- -
bens sekretær meddelt, at man i forbindelse
med dette show vil tage en del billeder, og
hvis de bliver vellykkede, vil DARAK få
nogle tilsendt.

§tewand-pnoblemeP
Som det fremgår af rapporten fra FIFE's
generalforsamling (se ,Hvæssebrættet nr. 3),
var også steward-problemet på dagsordenen,
og det blev vedtaget, at en steward skal gå

6 gange i løbet af mindst 2 år, hvis han
eller hun ønsker at gå videre som dommer-
elev.

Hvis en steward skal have noget ud af
det, er det imidlertid vigtigt, at dommeren
sørger for at drage stewarden med ind i be-

dømmelsesarbe.idet. Alt for mange dommere
forsømmer denne del af arbejdet, således at
stewarden udelukkende bruger tiden på at
bære katte til og fra.

At gå steward er ikke et let arbejde. Man-
ge katte er alt for nervøse og ude af ba-
lance på grund af alt det, der sker omkring
dem, og så pludselig kommer der en frem-
med og stikker hænderne ind i buret, i øvrigt
gennem en alt for lille åbning. Resultatet er,
at stewarden får rifter og bid, ligemeget hvor
omhyggelig han er.

Ville det ikke være en opgave for klub-
berne, ikke alene at undervise en nybegyn-
der i, hvordan der gås steward, men også at
indskærpe overfor dommerne, at de stewar-
der; der ønsker at gå videre som dommer-
elever, virkelig skal lære noget.

I øvrigt bør der ikke afholdes nogen ud-
stilling, uden at den arrangerende klub har
tegnet en forsikring, der dækker skader på

alle hjælpere, stewarder m. v. Ikke alle en-
keltpersoner har en sådan forsikring, og det
er trods alt frivillig hjælp, man gør brrg af .

F, R,
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HUNDE- & KATIEUDSTYR t

". Telefon (03) 286544
Sagkyndig vejledning v/ Ruth Jensen

Alt i hunde- & katteantikler
Speciale: Monterede kurve og burgardiner.

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP,3400 HTLLERøD
Aben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 1O-'17,30, fredag kl. 10-20, lørdag kl. 10-14.

OBS: ONSDAG LUKKET.
KATTE MODTAGES I GOD PLEJE - VACCINATION EN BETINGELSE

Stamnavn

HAMILTON
a

Opdræt af brun-, rød og skildpaddemaskede siamesere

Engelsk import * Killinger til salg

CONNIE GRøN
PEBL. DOSSERING 28, KØBENHAVN N. TLF.39 85 30

l\[a,rcopolo
Bedste langhårsungdyr i TIVOLI og
Slagelse 1970.

Til avlstjeneste: sort perser.
Ch, Kassander Persia.
1. vinder i avlsklasse Slagelse og
Boskilde 1970, TIVOLI 1971, Greve 1971.

PERSERKILLINGER
Sorte, skildpadde f., blå, creme, røde og
blå-creme til salg.

Bestilling modtages

CARSTEN DINNSEN
Lammestrupvej 30, 4140 Borup

Telf. (03) 626292
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Beretning tra en lille mis's dagbog
Jeg er en lille mis, hvis forfædre stammer fra
et land fjernt herfra, men nu i mange år har
været danske misser - selv om vi stadig bæ-
ref navnet »Persere<<.

Jeg vil nu berete om, hvordan mit liv
indtil nu har været.

Jeg blev født pi Amager og levede min
førxs rid, i et hus med mange andre misser,
også små misser ligesom mig selv. Vi tum-
lede mellem hinanden og legede hele dagen,
når vi da ikke tog os en lur.

Men så en dag mødte vi første gang livets
alvor, selv om det ikke straks gik op for os

- - - vi skulle sælges, for ellers blev vi jo
alt for mange. Der kom flere mennesker, og
de gik allesammen bort med dn af os små

misser.

Men så en dag kom også vores menneske,
og hun købte mig og en af de andre små
som legekammerar. for mig. Nogen tid efter
kom hun med en stor taske og tog os begge
med hjem; den anden var en lille hunkat,
som ærlig talt ikke så ud af meget. Men vi
to hørte fra nu af sammen, og vi regnede
med, at vi sagtens kunne klare os.

Det kunne vi også - for den første dag
satte vi en skræk i livet på vores menneske,
så hun bagefter passede endnu bedre på os
og var endnu kærligere mod os. Vi havde
nemlig gemt os for at få fred til at sove, da
alle kom og skulle se os og lege med os og
kæle med os, og det bliver man træt af, så

vi fandt en mørk krog under et skab, hvor
de ikke kunne finde os. Så blev der stor
alarm, og da de endelig fandt os, var der
ingen grænser for, hvor glade de allesammen
blev.

Når jeg nu skal berette, hvordan vores
dag går, ja - så må jeg begynde med at for-
tælle, at så snart dagen gryr, og det bliver
lyst, farer vi begge to op og vækker vores
menneske, hvad hun ikke altid er lige hen-
rykt for så tidligt, men af skræk for at vi
ikke skal komme fremtidig og kæle med
hende og slikke hende, så finder hun sig i
det. Kun enkelte dage - det er vel nok, når

hun ikke skal så tidligt op, f. eks. om sønda-
gen - bliver vi sat uden for døren, men så

ligger vi også på lur og venter pi, at døren
skal gå op. Vi lægger os på dørtærskelen og
ser både bedrøvede og straffende på hende,
som om vi ville sige: ",,Hvordan kan du
der har købt os, behandle os på den måde, er
du ikke klar over, at vi er herrer i huset
(mest mig selv naturligvis, for jeg er jo det
eneste mandfolk her), når der er misser i et
hus, så er det dem, der regerer".

Det viser vi hende også, når hun giver os

noget, vi ikke netop er begejstret for, så la-
der vi det stå, for vi ved, at når der er gået
en tid, så synes hun alligevel, vi skal have
noget, inden hun går fra os, og så får vi
rigtignok noget ander på tallerkenen.

Jo - vi klarer os godt! Når først menne-
sker er tossede med os, så er der ingen
grænser for, hvor fjollede de er, og det be-
nytter vi os naturligvis af.

Vores menneske er borte hele dagen, så vi
kan gøre, hvad vi vil - lege eller sove, mest

det sidste - men så er vi også kvikke, når
hun kommer hjem.

Så tager vi imod hende begge to, og I kan
tro, jeg bliver fornærmet, hvis det ikke er
mig, hun tager op først, men hende damekat-
ten (som i parantes bemærket har udviklet
sig til en virkelig skønhed, hvad man aldrig
skulle have troet). ,Hvis jeg ikke bliver nr. et,
så gemmer jeg mig og kommer først frem,
når der er noget godt på bordet.

Apropos hende damekatten/legekammera-
ten så forstår hun til min ærgrelse at charme
sig til meget. Alle de, der kommer her i hu-
set, finder hende "dejlig", skønt jeg er den
kønneste, det ved jeg godt. FIun er så ind-
ladende over for alle mennesker, holder slet
ikke på sin katteværdighed, men det må hun
jo om. Jeg forholder mig meget reserveret
og viser dem allesammen tydeligt, x1 "jeg er
min egen.,.

Men jeg må slutte med at fortælle, at vi
tre er en lille familie, der har det dejligt, og
når vi om aftenen sidder sammen med vores
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menneske, så spinder vi meget - »synger«

som hun kalder det - for vi vil jo gerne for-
tælle hende, at vi er godt tilfredse.

Mange hilsener fra
sikb

OPDRÆTTERENS DILEMMAI
Syv missebørn på bløde b1øde poter
sig charmer i mit hjerte ind
som uldne små eroter

med kåde hop og munter leg
de alle til mig siger
vi ved du nænner ej at sælge netop mig

En ovennaskelse

*
Et hollandsk firma ser-rdte mig for nylig en

lille prøve af et vitaminpræpatat til katte.
Pakken blev stjålet fra postbudets cykel

sarrmen n-red forsendelser af sikkert betyde-
lig større værdi.

Det har nok r.ærct en overraskelse for ty-
ven, da han fandt ud af indholdet. Men han
trængte måske til lidt vitamintilskud.

F. R-

Killingen i huset - fontsat fna side l5

Er jeg ihke dejlig? Børna-Ailling. 1pd.r. mrs. E. Fiscber, England

og i begejstrede vendinger beretter om, hvor
dejlig killingen er, og hvor godt det går,
breder der sig en stille glæde i ens sind. Jo,
det kom til at gi vore små godt.

Og nu skal vi til at se de venner og fa-
miliemedlemmer, som er blevet forsømt, fordi

de ikke deler vor begejstring over en flok
sprællevende killingcr n-ridt på bordet under
middagen, og have læst alle de bøger, hvor
vi af lutter træthed aldrig nåede længere end

til overskriften - men til næste år går det løs

igen. Vi glæder os allerede. arl
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Wirrrssnrren - forxat fra ide 7

jer sig om. For nemheds skyld vil jeg dog

blive ved betegnelsen »snue«.

Blev den tidligere hovedsagelig iagttaget i
større kattestande, altså hos opdrættere, i dy-
rehjem, kattepensioner o.s.v., så ser vi den i
dag også hos katte, der holdes enkeltvis -
især i storbyer. I almindelighed kan en stadig

tiltagende udbredelse af en sygdom føres til-
bage til, at der på, den ene side eksisterer et
større antal af forskellige sygdomsfremkal-
dere, og på den anden side udvikler der sig

kun en utilstrækkelig naturlig immunitet i
sygdomstilfældet. Begge passer faktisk for
kattenes virussnue.

Indtil dato kendes 2 forskellige virusarter
og en yderligere sygdomsfremkalder, som

klassificeres mellem bakterier og virus, som

årsag til åndedrætssygdomme hos katte. Disse

sygdomsfremkaldere kan alene men også

fælles - hvad der hyppigst er tilfældet - som

,blandingsinfektioner" fremi<alde snuen.

Ved viraerne drejer det sig engang om en

Herpes-oiras, som optræder i forskellige va-
riationer. Disse er dog ensartet med henblik
på en immunitet. Den anden virusart er en

Picorna-ztirøs. Denne optræder ligeledes i
talrige variationer, som i modsætning til
Herpes-virus ikke er ensartede. Begge virus-
arter er kendt for åndedrætssygdomme, d.v.s.
andre stedfortrædere for disse arter forårsa-
ger lignende sygdomme hos andre dyr og

også hos mennesker som hos katte. Hidtil er
det dog ikke blevet bekendt, at de kattespe-
cificerede viraer også kan gøre mennesker
syge.

Den 3. sygdomsfremkalder af snuen hører
til den såkaldte Mykoplasma, af hvilken der
atter findes talrige arter. Disse er også vei-
kendte som årsag ved åndedrætssygdomme,
f. eks. hos høns eller svin. Denne sygdoms-
fremkalder, fornemmelig begge viraer, er al-
tid den primære årsag, bakterierne kommer
først til ved sygdommens videre forløb. Man
kalder disse ,sekundærfremkaldereu, fordi de

først. i "2. aktu er ansvarlig for sygdommen.
Sekundærfremkaldere er i øvrigt typiske for
en række forskellige virussygdomme, f. eks.

ved influenza hos mennesker og dyr, ved

hundesyge og også ved kattesygen.
Virusinfektionen breder sig relativt hutigt

i en større kattebestand. Syge katte udskiller
nemlig fremkalderen via tårer, savl, især via
næse- og halsslimhinderne. Udskilninger via
afføring og urin debatteres endnu for tiden,
Overførslen sker ved dyrenes direkte kontakt
med hinanden og ligeledes via den såkaldte
,dråbeinfektion". Samtidig sætter de bitte-
små viraer sig fast i væskedråber og luftens
støvpartikler og indåndes med disse af andre
dyr. Især nysen og hosten fører således til
massiv spredning. En "nyseafstandu pi 1-2
meter gælder endnu som smittefarlig.

I større kattekolonier spiller ved siden af
de akut syge dyr også virussprederne - de

såkaldte virusbærere - en betydelig rolle.
Det er for det meste ældre katte, som - uden
at være synligt syge - periodisk udskiller
(Herpes-virus) e11er vedvarende (Picorna-
virus) fremkaldere, og som er en betydelig
fare for de senere fødte ungdyr.

Sygdomsbefordrende for katte er »stress-

situationer., d.v.s. situationer, som på en el-
ler anden måde belaster organismen, f. eks.

miljø- eller klimaændring, foderomstilling,
legemlige anstrengelser, rejser o.s.v., men og-
så mangler, f. eks. på vitaminer, ormeangreb,
utøjssygdomme (mider, lopper). Disse syg-
domsfremhaldere svækker de legemlige anti-
stoffer og skaber lettere indgang til legemet
for viraerne og ligeledes andre sygdomsfrem-
kaldere (kattesyge, bakterier, svamp etc.).
På den anden side er det også blevet fast-
slået, at snuen - fremfor alt Picorna-virus -
kan være banebryder for andre sygdomme
som f. eks. for kattesygen. Derfor anbefales
det regelmæssigt og rettidigt at lade katte
vaccinere mod kattesyge for at forhindre den

slags livstruende "flerdelte-infektioner".
Sygdomsbilledet ved Herpes- og Picorna-

virus-infektioner er temmelig ensartet. rleller
ikke den praktiserende dyrlæge kan skelne

forskellighederne uden laboratorieprøve. Kat-
tene nyser tiere, klør næse og øjne med poten.
Allerede efter kort tid er næseborene, poter
og forkroppens pels tilklistret og stoppet af
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sekretmasse. På grund af hævelse af slimhin-
derne i næsegangen besværliggøres vejrrræk-
ningen, ofte sker den med tydelige hørbare
bilyde (piben) eller gennem munden. I de

fleste tilfælde har kattene feber (40-451/z'C).
En del af disse katte bliver atter sponranr

raske, d.v.s. legemets antistoffer har vundet
over oprøret med viraerne. Hos de andre
forværrer tilstanden sig imidlertid, madlysten
og velbefindendet nedsættes. For det meste

kommer på dette stadium de sekundære

fremkaldere (bakterier af forskellig art) til.
De finder ,åbne døreu som følge af de virus-
betingede sliml.rindeskader. Tilmed bliver
snuen materie-slimagtig. Betændelsen breder
sig også ud i retning af lungerne, så der op-
træder kildrehoste og sommetider sågar også

lungebetændelse. I særlig svære sygdomstil-
fælde optræder også byldeagtige betændelser.
på slimhinderne i munden og på tungen.

Som følge af fodrings- og drikkevands-
r,ægring svæLkes kattenes almindelige legems-

hralt betydeligt. Legemet har altså ikke læn-
gere kunnet modstå sygdomsfremkalderne,
og hvis dcr indtil nu ikke er truffet veteri-
nære behandlingsforanstaltninger, evt. også

tvungen ernæring, kan sygdommen sågar få
dødelig udgang. Ved rettidig dyrlægehjælp
består der imidlertid almindeligvis en relativ
gunstig udsigr for helbredelse.

(Artikel i ,die Ectelhatze- nr. 317 l,
ooersat af arl)

Fortsættes i næste nr.

Colleybønden Toby's ønskl orn at blipe morudr stort, jd så stort, at der opstod det, som

dyrLægerne kølder falsle graoiditet, og da familiens kat plwdselig døde t'ra sine srnå kilLin-
ger, ooertog Toby den videre pleje. KilLingerne dccepterede øden oidere d.eres nye mor,
og sela da de t'ahtisk rsar blevet for store til at amme, benyttede de enboer lejligbed til en

byggesnaps hos mor.
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TIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

a
Max Krogh Grønning

Lerblergvej, Vejlby, 5467 Røjle

Til avlstjeneste

Creme perser
Ch. RICO's PIETRO della VALLE

Sort perser
RUBY ot AMMAN

Annelise Nielsen, Heklas Al16 4
2300 Sundby. (01) 557406

Sort perser
Ch. KASSANDER PERSIA

Carsten Dinnsen, Lammestrupvej 30
pr. Borup. (03) 62 62 29

Blå perser
GEORGE PERSIA

Clas Nielsen, Heklas Al16 4
2300 Sundby. (01) 557406

Lillamasket siamhan
Int. ch. SALWEEN BLUE,S L]LLA MISTI

Stisse Leidilz
Østbanetorvet 1r, 8000 Århus C.

Trf. (06) 1273 40

Brun burmahan

lnt. ch. CHE ARAKAN SAYRO
Jane og Kurt Petersen

Assedrup Skovgård, 8340 Malling
Tlf. (06-540933) Rude 2'tB bedst, eft. 18,30

Brunmaskede siamhanner
PERSY AF ELRIS

BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING
Bente og Niels Christensen

Jagtvej 207r th., København Ø
trf. (0r) 292660

Blå cornish rexhan
INT CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Garl lensen
Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

RIGOS RINGO, bIå
SABINETTES QUICK, hvid

FIGARO AF KLINTEN, sort
DUPSI VON DER JADE,

blåmasket colourpoint

Metha Andreasen
Forgaden 13, Nokken, København S.

Tlf. Su. 2659

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marie Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Brun abyssinierhan
DOFMET PBI JEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

t
I
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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 A116 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst mellem 18-19

Eur. korthår, rød makreltabby
INT. CH. CHRISTIAN AF FISKEBÆK

Kld Tdrngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebækhus (01) 950095

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. l. CAC
Max Krogh Grønning

5467 Vejlby-Røjle

Brunmasket siamhan
FASTUNG AF INI
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Trf. (06) 98 1s 61

Den kendte franske chartreux-han
INT. CH. NOUNOURS DE FERNINE

er via Sverige nu kommet til Danmark
og står til avlstjeneste hos

Tove Meinike
2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 86 93

Opdrættere

BUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurli og Erik Rugaard

Baggesensgade 34, 2200 København N.
Trf, (01) 35 4613

BUDOKAN
Brun burma

Avlshan til tJeneste
Killinger sælges

Bent Jakobsen - Bukodan
Amagertorv 25, 1160 København K.

Tlf. (01) 120607 eller Øb.4141

-lNDtco.
Siamopdræt

Alle maskefarver - også tabby-, rød- og
skildpaddemaskede
Annie Christensen

Kobbervej 18 ll tv. 2730 Herlev
Tlf. (01) 947254 - bedst kl. 18-19

Stamnavn t/ON BERG
Burma-opdreet, killinger til salg.

Grethe og Helmuth lensen
Hostrrrpvgi 28' Kolding,

tlf. (055) 2 46 5l

Stamnavn ESSIGGARD
Opdraet af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Esslggård, Essig pr. 8410 Rønde
ilf. (06) 36 70 33

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

Peblinge Dossering 28 st. th.
København N. Tlf. (01)395773

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Seisbo,
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. (0r)3s8530

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Trf. (06) 98 13 61

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og røde. Mange vinder-

placeringer

Henny Knudsen
Thehøj, 9550 Mariger, tlf. (08) 5831 15

YARDBIRDS
Opdræt af hvide - blå - blåcreme og

creme perserkatte
1. vinder i avlsklasse 1970

Jan Slonina
Fredenshøj Al16 6, 2300 København S
tl{. (01) 550300. Helst mellem 1B-19
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St arnna,rrn IIAtrOETOII
BURMAKILLINGER TIL SALG - Efter lnt. ch. Che Arakan Sayro X

ch. Tamiko's Didde (bedste korthårsopdræt, Roskilde 1970)

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 2A - 9200 Skalborg - Telefon (08) 180262

BIåmasket

Siameser, han
ch. Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCAC|B
Klllinger lejllghedsvis
til salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) s8 51 54

Katte, hunde

og fugle
modtages i pension.

DYRL,ÆGEGAARDEN
Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej 10 mell. Banders og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99

VARA 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.



Stamnavn VON BERG
Opdræt af brun burma

,e

Killinger til salg

Til avlstjeneste:
Int. ch. Arakan Sayro

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 68 - 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 5t

Stamnavn AF HAMMERSHOLT
Blå, blåcreme, smoke, creme, sort, hvld, sklldpadde og

colourpoint PEBSEBOPDR.ÆI
og Den hellige Birma.

*
Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken . 2300 København S

tlf. Su. 2659

Siamopdreet
blå - lillamaskede SATWEEN BLUE

i 1970
2 gange vinder af opdrætterklasse
2 gange vinder af avlsklasse, hunkatte
1 gang vinder af avlsklasse, hankatte

Til avlstjeneste: Ch. SALWEEN BLUE's LILLA MISTI

Bestilling på killinger
modtages tlf. (06) 127340

Siisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Arhus C


