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Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPBOS - tørrel kød

DONAKAT-MIBBI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrr * BAG1
lernbane A116 60 .2120 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

TAI\4 II<O'S
COLOURPOINTS

&

KATTEPENSION
lndividuel pleje - løbegårde -

opvarmning - smukke og rolige

omgivelser - fødsler - løbetid

*
Killinger til salg

*
Hanner til avlstjeneste

*

JANE OG KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tlf. (06-540933) Rude 218
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* * * Såerdetirrligen * * *
Redaktionen ønsker alle bladets læsere en rigtig glædelig jal og et godt nytår. Vi takker
alle, som i årets 1øb har bidraget med artikelstof og lånt tos billedmateriale. ,Flvæssebrættet.
er i 7972 blevet udvidet til 28 sider, ja, en enkel udgave endda til 32 sider, takket være
at vi i år har været 3 klubber om bladet. Ethvert samarbejde kræver imidlertid en vis
indføringsperiode, og når bladet ikke er kommet helt så regelmæssigt, som det kunne
ønskes, hvilket vi meget beklager, så skyldes det netop hensynet til de enkelte klubber, hvis
udstillingsrapporter o. lign. nødvendigvis har måttet med. Vi håber, at klubberne i det nye
år vil vise forståelse for nødvendigheden af, at tidsfristerne nøje overholdes.

glrude- godt

nytarullig

Aret 1972 har bragt os mange nye læsere. Oplaget er steget betydeligt, og ud over ud-
sendelse til klubmedlemmer og abonnenter i Danmark, kan vi glæde os over at have læsere
i såvel de øvrige skandinaviske lande som i Tyskland, Holland og Portugal, ja sågar på
Haiti. Vi ved, at mange dyrlæger har'bladet liggende fremme i konsultationen og derigen-
nem bidrager til at udvide kendskabet ikke blot til bladet, men også til de 3 klubber.

En annonce i "Hvæssebrættetu vil derfor blive set af mange, og vi opfordrer opdrætterne
ril i endnu større omfang end hidtil at tegne annonce i bladet, så vi får så mange med som
overhovedet muligt. Vi ved, at netop disse annoncer studeres med interesse af vore abon-
nenter og ikke mindst udenlandske læsere. Det vil også være lettere for klubsekretærerne
ved forespørgsler at oplyse, hvem der kan tænkes at have killinger til salg. Evt. annonce
kan tegnes gennem de respektive klubsekretærer eller ved henvendelse direkte til redaktionen,

Grundet de stadigt stigende omkostninger ser vi os desværre nødsaget til at forhøie
abonnementsprisen ab 1.1.1973 il b.r.20,- årligt for 4 blade. Klubmedlemmer vil fortsat
få bladet gratis tilsendt.
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hvæssebrættet
udkommer 4 gange årligt
årsabonnement kr. 15,00

I Y RAK's novemherudstilling
Jydsk Racekatte Klubs internationale racekatteudstil-
ling 4.-5. nov. i Vejgård-Hallen ved Ålborg blev en

stor succes, ikke alene for klubben, men også for de

jyske katte, som klarede sig fint i konkurrence med de

mange fine katte, idet ikke mindre end seks af de otte

bedste placeringer tilfaldt jyskejede katte.

Allerede fra starten var der en god stemning, ikke

mindst takket være klubbens nordjyske medlemmer,

som mødte talrigt frem og gav en håndsrækning såvel

ved opstillingen som nedtagningen af burene. I sidste

øjeblik var Bdrje Erling-Glad, Sverige, som var invi-
teret som korthårsdommer, blevet forhindret, og i hans

sted dømte Eiwor Andersson, også fra Sverige, sam-

men med sin landsmand, Ferenc Ung, som viste sig at

være præcis så hyggelig at have som dommer, som vi

havde set frem til. Fru Edel Ringsted var dommer

for langhårsafdelingen. Ur.rder soupeen 1ørdag af ten

takkede fru Ringsted for indbydelsen til at dømme på

denne udstilling og sagde, at hun ellers altid sagde nej

til at dømme på danske udstillinger, så hvorfor hun

denne gang havde indvilget' .var hun ikke selv helt

klar over. Det må også være svært at dømme i sit eget

hjemland, når man er aktiv opdrætter og klubformand,

men fru Ringsted klarede det fint, og vi er glad for,
at hun gjorde en undtagelse denne gang.

De bedste katte blev:
Bedste langhårskat: Bacchus of Great Yarmouth,

creme perser han. Ejer: Helen Tøttrup, Klarup.
Bedste langhårsungdyr: Leonie Brizzlee, blå perser

hun. Ejer: Mona Hjordsvar, Roskilde.
Bedste langhårskastrat: Int. pr. Tina af Nordrup,

bruntabby perser hun. Ejer: Jytte A. Jensen, Køben-

havn Brh.
Bedste langhårskuld: Stamnavn af Bangalores, 3 blå

perserkillinger. Ejer: Ingrid Henriksen, Skagen.

Bedste korthårskat: Int. ch. Syriam's Piet. Ejer: E.

Kristof fersen, Hinnerup.
Bedste korthårsungdyr: Bodwin's Carlyon, cornish

rex han. Ejer: Susanne Bugge, Mårslet.
Bedste korthårskastrat: Nukka af Kajortok', brun

burma hun. Ejer: Ingelisa Børresen, Skalborg.
Bedste korthårskuld: Stamnavn af Skovvej, 5 siam-

killinger. Ejer: Dorthea Brockhoff, Fredericia.
Publikums favorit, Mis Aalborg: Chico von Ranum'

rcd aby-har. Ejer: Jonna Ranum, Nørresundby'

Ansvarshavende redaktør:
Jane K. Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 55 8218

Annonceekspedition:
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 55 8218

JYDSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Jane K. Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 558218

Næstlormand:
lrma Enø Pedersen
Elstedhøj 2, 8520 LystruP
Trf. (06) 221289

Kasserer:
Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) s2 46 51

Giro 6 85 09

Sekretær:
Lene Wåle Casselgreen
Platanal16 17
Torsted, 8700 Horsens
Trf. (05) 61 Os 76

Stambogssekretær:
Grethe Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) 52 46 51

Bestyrelsesmedlemmer:
Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 55 8218
lnge Hansen
Vegavej 12, §øften
8382 Hinnerup
Trf. (06) 98 s1 47
John Bøwes
Strandvejen 36, 1. s., 8000 Århus C

Codex Tryk, Arhus C
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Nøkkø af Kajortole', brun børma høn, bedste
kortbårs/eastrat. Ejer: Ingelisa Børresen,

SkaLborg. Foto: B. Nielsen

Le^onie R_rizzlee, blå perser hun, bedste lang-
hårsangdyr. Ejer: Mona Hjordsaar, RoskildT.

Foto: B. Nielsen

nyder tiLt:ærelsen
Foto: B. Nielsen
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Er .jeg ikke.. dejlig? Int. pr. Tina at' Nordrup, bedste langbårskastrat,
unrler ødstiLlingen i Vejgiard-Hallen. Ejc'r: Jytt:c A. Jensenl Købe;bd.;;.



Int. ch. Syriøm's Piet, chartrewx høn, ød-
stillingens bed,ste leorthårsleat. Ejer: E. Kri-

stot'fersen, Hi.nnerøp. Foto: B. Nielsen

Nordjyderne starter atter
Kære allesammen!

Fra jar.ruar 1923 starter vi atter møderne

i den nordjl'ske :rfdeling af Jydsk ltacekatte
Klub.

Ålle jyske medlemmcr er h jertelig vel-
komnc til at over\rære møderne. Man bcdes

blot meddele sin ankomst senest 1 uge før
arrangementer på tlf. (08) 1,8 02 62 eller pr.
brev ti1 Ingelisa Børresen, Jeppe Aakjærs-
'vel 20, 9200 Skalborg. Dette er af hensyn

til de rare mennesker, der har været os be-

hjælpelig med at vise os rundt og holde
foredrag.

Vi starter torsdag den 18. jatuar 1.973

k1. 19,00 på Falck-stationen, Håndværker-
vej 27, Aalborg, hvor hr. Erik Hansen,

Falck, vi1 vise os stationen. Bagefter er der

lejlighed til hyggesnak og en kop kaffe i
kantirren, på egen regning.

Torsdag den 15. februar k1. 19 mødes vi
på ,Spejdergården", Sofiendalsvej, Gi. Has-
seris, hvor vi har fået lov at 1åne loka-
lerne. Denne aften har hr. Erik Bugge,

Jydsk Racekatte Klub, lovet at komme ti1

Aalborg og fortæ1le om genetik (arvelig-
hedslære).

Itlange har ytret ønske om et besøg mere,

på Aalborg Dyrehospital. Nogle nåede ikke
at komme med sidste gang. Dyrlæge Klits-
gaard stillede sig straks til rådighed, og

\L
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Kattetips ' e't? lille nytårrrpøg
Hermed en idd, vi har lånt fra Sverige. Hvem tipper 12 rigtige? Løsr.ringen sendes ti1 Janc
K. Perersen, Assedrup Skovgård,8340 Ma11ing, senest den 5. januar. Blandt de rigtige
løsninger trækkes lod om den smukke nye kattebog: oForums bog orn Katteu, som vi1 blivc
tilsendt den heldige vinder straks i det nye år. God fornøjelse.

I{vad er kattens normaltemperatur?
1) 360 x) 35o 2) 39o

Katten har 24 mælketænder. Hvor mange blivende har den?

1,) 24 x) 28 2) 30

Dusty fra Texas har fået flest killinger.
7 1952 fødre den killing nr.?
1) 420 x) 238 2) 92

Mennesket har ca. 300 muskler, hvor mange har katten?
1) 50 x) 200 2)eca.500
Hvad er det højeste beIøb, der er budt for en kat, den

ber'ømte l-rvide perser Coylum Marcus? (ejeren sagde nej)

1) kr. 5.000 x) kr. 40.000 2) kr. 16.000

Hvilken sans er den mindst udviklede af alle kattens sanser?

1) høresans x) lugtesans 2) smagssans

Hvor mange led har kattens hale?

1) ca. 10 x) ca.22 2) ca. 12

Den tungeste kat, der er hørt om, er Clauz, San Francisco.
I 1959, B år 91. vejede han?

1)12kg x)9kg 2)20kg
F{.ror mange k1ør har katten?
1,) 1,6 x) 20 2) 18

Kattens gennemsnitsalder er 12 år'. Den ældste kat, man har
hørt om, døde i USA i 1958. Hvor gammel blev den?

1) 16 år x) 21 1r 2) 37 ir
En berømt fransk statsmand havde 12 karte. Var det?

1) Napoleon x) Richelieu 2) de Gaulle
Blakledown Beauty nedkom i England med det største kuld
levende killinger. Hvor mange var der?

1)12 x)e 2)8

torsdag den 15. marts mødes vi på Aalborg
Dyrehospital kl. 10. Bagefter kører vi over
på ,Spejdergårdenu og drikker kaffe. Til
de to sidste møder bedes man selv medbringe
kaffe og brød. Og husk så at melde ti1 se-

nest 1 uge før møderne. Til slut ønskes I
en rigtig glædelig ju1 samx et godt nytår.

Vel mødt og på gensyn.

Ingelisa.



&tr@PERD[3ATf TPtr[3
Felis (Prionailurus) Bengalensis

af Virginia C. Englisb, Hollyøood.

Der er i dag et stadigt stigende antal hjern,
der er indrettet til at passe til lunerne af er
knurrende, hvæsende vildt bæst, kendt som
leopardkatten. Dette plettede uhyre vil sidde
stille i sof aen, indtil er menneske nærmer
sig den. Men lad ikke den tåbe komme for
nær, og katten er parat til at kaste sig frem-
ad - den knurrer og spruter - ja, faktisk
er lydeffekterne så frygtindgydende, at in-
gen, der er ved sit fulde fem, vil gå nær-
mere. Me:r ikke desto mindre, mennesket er
en dumdristig stakkel, der har Iært, at han
ikke skal holde sig tilbage, og derfor vil
dette gubske uhyre stikke af og gemme sig.
Men forbavsende nok - dette dyr er over-
hovedet ikke nogct uhyre, men derimod en

sky og blid sjæl, forvirrer over ar finde sig

6

selv i selskab r.ned væsene r, son-r den ikke
vidste eksisterede, i omgiveler lige så frem-
rnede for den som Mars ville være det for
os. I virkeligheden er der mange, som sy-
nes, at leopardkatten er den bedst egnede

til at have i en menneskebolig af de vild-
hatte, som folk holder som kæledyr. Men
man må faktisk erindre, at denne produk-
tionsmulighed endnu ikke er ført ud i livet,
og det vil antagelig tage adskillige genera-
toner af hjemmefødsler, f ør der sker. En-
hr.er, som har en leopardkat i sit hjem,
han dcrfor betragte sig som pioner.

Leopardkatten er overordentlig smuk, idet
ilen forener det exotiske ydre af et jungle-
rlyr med den perfekte størrelse af en hus-
liat. De lever vildt or.er l-rele Indien, i Kina



og det meste af Asien, sågar i Sibirien. Der
l;indes mindst 6 kendte underarter med ube-

r;ydelige forskelle i kropsbygning, hoved-
torm og farvetegning, men fra grunden er

de langstrakte og magre med forholdsvis
små hoveder og store brune øjne. Gyldne
øjne ses også, og farven på kroppen er a1-

rnindeligvis hvid på bugen ,gylden p3, ryg'
gen med tydelig adskilte pletter i hele krop-
pens længde, ikke ulig ocelotten e11er mar-
gay-katten. Sædvanligvis er pletterne solide

i farven, men sommetider danner de roset-

Det mest fornøjelige aspekt ved at eje en

leopardkat er den gradvise åbenbaring af
dens personlighed. Det er sikkert ikke alle,

som er lige glade for denne langsomme pro-
ces, eventuelt fordi meget af det, som synes

at skyldes »tamhed«, forsvinder, ligemeget

hvor megen kærlighed og opmærksomhed

man giver det ungg dyr. Den ,falder ikke
tilbage", men modnes, og når det sker,

åbenbares det, at vi ikke har med en kæle-

kat at gøte, men et vildt dyr, der er be-

stemt til at lide og overleve livets strabad-
ser i junglen.

Der betyder ikke, at katten er agressiv

eller ondskabsfuld. Den vil aldrig angribe,

uden man træt7ger den op i et hjørne og

lorsøger at pådutte den sin opmærksom-

hed. Den vil blot holde afstand og fore-
trækker ikke at blive taget op. Undertiden
er det imidlertid nødvendigt for kattens

egen skyld at tage på den, og det er ikke
usædvanligt ved sådanne hjælpeforanstalt-
ninger, at den pludselig bliver det næstbed-

ste af et iungleeventyr. De vi1 i så tilfælde
behøve at være lidt af en talentspejder og
ikke mindst flyttemand udrustet med spe-

cialudstyr (et stort håndklæde) samt ikke
at forglemme er-r god fart og udholdenhed
for at kunne gennemføre "pågribelsenu. En
vis portion humoristisk sans vil også være

praktisk.

Vi har i vor "flok" en kær gammel leo-
pardkat, som vi kalder Santmeyer. FIan kom
til os for nogle måneder siden i en ynkelig
tilstand på grund af vitaminmangel. Han

havde haft mange ejere, og under de skif-
tende ejere var han blevet kastreret, havde
fået klippet kløer og tænder. Han var i en

så dårlig tilstand, at vi altid betragter ham

som en opensionist., skønt han tilsynela-
dende kun er omkring 3 år gammel. Da de

første 6 rnåneder af hans ophold hos os har
været et evigt rend til dyrlægen med ham,

er han forståeligt nok på vagt, når vi nær-
mer os ham. Men når blot vi holder vore
hænder ude af syne, tolererer han vor nær-

værelse. Faktisk er han i stigende grad in-
teresseret i vor gøren, og undertiden (spe-

cielt ved spisetid) følger han os tæt i hæ-

lene. Det kan måske synes, som om det ikke
var noget særligt nær tilknytningsforhold,
men i hans tilfælde er det lidt af en triumf.

A1le leopardkatte, incl. Santmeyer, er fuld-
stændig pålidelige over for børn og andre

dyr, uanset deres følelser for voksne men-
nesker. En af Santmeyers tidligere e;'ere for-
tæ11er en historie, der glimrende illustrerer
leopardkattens venlighed. Engang da han
var meget syg, anbefalede Santmeyers dyr-
læge at fodre ham med levende kyllinger
for at bringe hans appetit tilbage. Flans ejer
afviste det først, men da dyrlægen insiste-
rede på, at det var et spørgsmål om liv og
død for katten, indvilligede hun i at forsøge.

Efter at have fået fat i de små kyllinger
og efterladt dem hos Santmeyer, forlod hun
værelset, da hun ikke kunne holde ud at
overvære den rædsel, som var forbundet der-
med. Da hun flere timer senere kom tilbage,
forberedt på at skulle feje ljer op, fandt hun
Santmeyer liggende med kyllingerne tæt ind
til sig varmt og beskyttende. Ja, nemlig
beskyttende, for Santmeyer ville ikke lade
hende røre kyllingerne. Enhver kan fore-
stille sig den forvirring, da kyllingerne fe-
terhånden voksede til i hendes lejlighed. En-
delig med sin mands hjælp lykkedes det
hende at stjæle Santmeyers "babyer. og give
dem til et hønseri. Vi tænker ofte på, om
han mon savner dem, men han er sikkert
tilfreds med sit hengivne harem af huskatte
og lejlighedsvis kuld af killinger, som han
er babysitter for.
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Leopardkatte synes uden undtagelse at
elske selskab af en af deres egne. Yi ken-
der det alle, når en ny huskat kommer til
et nyt hjem, går der adskillige dage med
hvæsen og knurren, indtil "hakkeordenen.,
er etableret. Men bring en ny leopardkat
med hjem, oB uanset køn og alder bliver
den nyankomne hjerteligt modtaget, instrue-
ret i husets orden og omfavnet med små

polka-svingende >>arme«, indtil han nærmest

falder om kuld, forsikret om sine ny ven-
ners beskyttelse og kærlighed. Selv en besø-
gende avlskat vil blive givet en behandling,
som når "den røde løber" lægges ud. Men
her er det, at en vis portion humoristisk
sans absolut er nødvendigt, for hannerne vil
højest sandsynlig ønske at demonstrere,
hvem af dem, der har den største duelighed,
når det gælder at markere sit territorium.

De fleste katte kan lide musik og har
bestemte komponister, instrumenter og typer
musik, de foretrækker. Leopardkatten er
ingen undtagelse. Vores er en musikalsk
familie, og vi har en sang for hver kat, der
har sit navn i sangteksten. Det kan være en

enkelt populær melodi med vor egen tekst,
eller noget vi selv finder på. Fluskattene er
ikke særlig imponeret, når vi synger for
dem, men leopardkattene lader aldrig en

chance gå for at svare igen med deres egen
sang. De lærer hurtigt melodien, og selv
hvis den nynnes eller fløjtes, stopper de
altid i, hvad de laver, og kommer og blin-
ker med deres store, brune øjne til os.

Endnu mere end almindelige katte er leo-
pardkatten et vanedyr. Bare man flytter det
tæppe, de kan lide at sove på, bringer det
dem helt ud af den. For omkring 1 år siden
fik vi foretager nogle omforandringer, der
medførte forvirring af fremmede, der gik
ind og ud af huset og lod dørene stå åbne.
Da ingen af vore katte nogensinde går ud,
var vor første handling hver morgen i den
periode at samle kattene sammen og lukke
dem inde i soveværelserne, indtil den sidste
håndværker var gået hjem.

Efter at arbejdet var tilendebragt, og vorr
liv vendte tilbage til en vis normal tilvæ-

relse, syntes vi, vi kunne ophøre med denne

aktivitet. Men vor hun-leopardkat var ikke
enig heri og forlanger den dag i dag at
komme ind i vort soveværelse ikke senere

end kl. 7.20. Hvis vi sover over os, kom-
mer hun og prøver selv døren, indtil hun
vækker os. Engang lukkede vi hende ind,
og hun gemte sig i et skab og nægtede at
komme ud igen før ved solnedgang.

Når man for blot 10 år siden så en leo-
pardkat hos en dyrehandler, var det næsten

umuligt at fi at vide, hvilket et dyr det
drejede sig om. I dag ser vi flere og flere
af dem i vinduerne hos dyrehandlerne på

trods af, hvor lidt der vides om deres pleje
og følelsesmæssige behandling. Vi elsker vore
og har ubeskrivelig glæde af deres selskab,

men det bedrøver os stadig at se, at der
bliver importeret så mange. Flvis så blot
den nye ejer fik lidt råd og vejledning om,
hvordan han skal sørge for det lille væsen,

men de er ofte utilstrækkelige, og som regel
aner kunden ikke noget om, hvorledes ind-
fangningen fandt sted - den har sædvanlig-
vis kostet moderen livet, så hendes rede
kunne stjæles - ellers ville det have været
uhyre vanskeligt, hvis ikke umuligt, at fange
babyerne.

Den slags skændig hærgen er svær nok
at tænke på, men det er kun begyndelsen.
De små afskibes den halve verden rundt
uden føde og drikke. Det er ganske vist
uden betydning, om disse nødvendigheder
stilles. til rådighed eller ej, for de er almin-
deligvis for små til at vide, hvorledes de

skal spise eller drikke i det hele taget. Når
de ankommer det første sted, er det helt
sikkert, at ingen der aner, hvorledes de
skal behandles. Dødelighedsprocenren er
derfor meget stor, men det er fortjenesten
også. Ofte behøver importøren ikke engang
at betale et depositum ved bestillingen af
leopardkattene, og avancen ved salget er i
sandhed høj. Som en følge deraf er de ble-
vet en populær vare i mange forretninger.

Men endnu større vanskeligheder venter
den netop importerede leopardkat. Vi anta-
ger, at den har levet længe nok til at flytte
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ind hos en dyreelshende familie med de

bedste hensigter. Grundet på, at deres natur,
som vi allerede har pointeret, er så forskel-
lig fra de andre tidligere kæledyr, som de

nye ejere har haft, bliver det ofte en skuf-
felse. En killing fra en nylig ladning til en

1oka1 dyrehandler bed sin nye ejer, medens

den sad på mandens hånd. Det lillebitte kræ
blev slynget tværs igennem værelset og

brækkede halsen. En anden fra samme sted

byttedes med en tysk hyrdehund, da den

ikke havde fundet sig ti1 rette efær 2 uger.
Solgt dn gang ti1 undslap den fra et vindue
i sit nyeste hjem, faldt ca. 50 fod ned og

fandt døden på brostenene.

Et varigt hjem og in familie er af vital
betydning for trivslen af ethvert dyr. At
udsætte en leopardkat for at skifte hjem
på anden hånd er ensbetydende med at
dræbe den. En smuk han blev importeret for
ikke mere end et år siden fra Indien. Ved
1O måneders alderen allerede i sit 6. hjem
begik han bogstavelig talt selvmord. Den
syntes at gøre qt sidste forsøg på frihed ved
at kaste sig selv planløst mod vinduer og

vægge, indtil den efter en ca. 72 minutter

var død. Der var mange faktorer i hans

korte liv, der kunne have påvirket hans

skæbne, men en gruppe veterinærer, der blev
rådspurgt, var enige om, at den virkelige
årsag til hans død var psykologisk. Det er

muligt, at han ville have været i live i dag,

hvis hans første ejer havde vidst mere on]
dyrets natur og været i stand til at hjæipe
Lam med at tilpasse sig efter de nye for-
hold. Også en anden leopardkilling har en

lignende historie og tilsvarende anfald, og
clet sidste vi har hørt om den er, at den er
blind, døv og 1am. Det har ikke været os

n-ruligt at erfare, om kærlig omsorg til en

vis grad har genoprettet dens tidligere maje-
stætiske fremtoning.

Forsøg på at opdrætte dem i fangenskal:
har ikke været a1t for vellykket, og der er
hun født få kuld. Kuldene er sædvanligvis
silå - 2 eller 3 killinger. For nylig blev der
født et kuld på 3, men moderen havde væ-

ret så hemmelighedsfuld om sin tilstand og

orn fødslen, at killingerne først blev opda-
get - på en hylde i et skab - da de var 4

eller 5 uger gamle. Dette kuld var et resul-
r.at af at lade hunnen og hannen gå frit om-
rring sammen i huset. Tilsyneladende mind-
skes deres frugtbarhed i fangenskab og ved
evt. ændring i omgivelserne. Det er derfor
svært at få dem til at parre sig, ligemeget
om hunnen bringes til hannen eller orn-
vendt, og mange opdrætteres forsøg har væ-

ret forgæves.

På trods af de umiskendelige problemer,
der er forbundet med forsøg på at opdrætte
disse dyr, følerr| at vi må blive stædigt
ved. Det er den eneste motivering, vi evt,
kan give for at blive ved med at holde
dem i vore hjem imod deres natur. Hvis vi
kan få dem til at fø\e sig lykkelige, så de

er villig ti1 at parre sig, så vil vi have ret
ti1 at gøre krav på standsning af indfang-
ningen. Først når vi har tilstrækkelige :rf
hjemmefødte leopardkillinger til rådighed
som kæledyr, vil vi være i stand ti1 at over-
bevise de vordende ejere om, at de ikke
behøver at handle hos iigeglade importører,

Fortsættes side 15



* LIDT OM HVERT *
BURE - BURE - BURE Kommende udstillinger:
Der er mange, der har henvendt sig til
JYRAK lor at købe bure. Vi har desværre
måttet sige nej, idet klubben ikke har llere
bure, end den selv har brug for.

Der er lmidlertid nu en chance tor igen
at bestille, idet Racekatten også har fore-
spørgsler, og vi derved i lællesskab kan
komme op på et antal, stort nok til en

ordre.
Alle kender burene {ra vore udstillin-

ger. Prisen bliver lidt høiere end sidst, vi
købte bure, idet fabrikken sætter priserne
op pr. 1. ianuar 1973, men alt i alt kom-
mer et bur til at koste 150-175 kr.

Er De interesseret, så er det nu - NU -
De skal bestille. Da ordren er bindende,
beder vi Dem venligst skriltligt af-
give Deres bestilling til klubbens kasserer,
Helmuth Jensen, Hostrupsvej 28,6000 Kol-
ding. Yderligere oplysninger ved henven-
delse på telefon (05)524651.

Vedrørende udstilling al kuld
og ungdyr
På mødet i Felis Danica den 27. august
i Roskildc blev klubberne enige om at æn-

clre aldersrammen for klasse 4 og 5 - ung-
dyr og kuld. Kuld kan herefter udstilles
i klasse 5 i alderen fra 10 uger-4 mdr. Ung-
dyr kan udstilles i klasse 4 allerede fra
3 mdr.s alderen. Der sker herved en over-
lapning, der gør det muligt for killinger,
der ikke længere er kuld, d.v.s. under 3 i
antal, at få en selvstændig bedømmelse og

clerved deltage i konkurrencen om de bed-
ste placeringer, Klasse 4 deles endvidere
i 2 - ungdyr i alderen 3-6 mdr. og 6-10
rndr.

Husk såvel kuld som ungdyr skal være

vaccineret mod kattesyge - senest 14 dage

[ør udstillingen.

1973

JANUAR:
6.- 7. Hillerød, Racekatten

2A.-21,. Bruxelles, Belgien
FEBRUAR:
24.-2t. Købenbøon, DARAK
24.-25. Malmø, Sverige
MARTS:
3.- 4. Bjtirneborg, Finland

17.-18. Plzen, Czekoslovakiet
24.-25. Oslo, Norge
APRIL:
7.-- 8. Stockholm, Sverige

Liege, Belgien (dato følger)
21.-22. Mans, Frankrig
MAJ:
5.- 6. Årap, Fyn, JYRAK

JULI:
Visby, Sverige (dato følger)

SEPTEMBER:
15.-16. Rønders (?) IYRAK
29.*30. Sktivde, Sverige

Bruges, Belgien (dato følger)
OKTOBER:
5.- 7. Tiooli, Københøvn, Racekøtten

6.- 7. ,Flelsingfors, Finland
NOVEMBER:
2.- 3. Neuchatel, Schweiz
3.* 4. Gtiteborg, Sverige

Flytning
Sekretæren i JYRAK og landsforeningen
Felis Danica, Lene'Wåle Casselgreen, er flyt-
tet 2. december. Ny adresse: Pla:,ana1r16 1.7,

'I'olsted, 8700 Horsens, df. (06) 61 05 76. For
ihke at trække for store veksler på Lenes

fritid, har vi udsat optagelsen af hendes

kommentarer ti1 Rosemarie \Øolf f's artikel
o1n manx til Hvæssebrættet nr. 1-73. TiI
gengæld har vi fået 1øfte om yderligere en

artikel "om Teddy".
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Lueifer (latin: Morgenrødens søn)

Lucifer - Morgenrødens søn

Jeg sidder og lader mine tanker gå tilbage
til den morgen, hans mor kom bærende med
ham uden for mit vindue, en lille bylt, som

hun tabte flere gange. Om det var for a;t,

lære killingen at gå selv, ved jeg ikke, men
det var i et forrygende vejr, som det nu
kan være, i april, med blæst og regn. Jeg
bevæbnede mig med et par handsker, gik
ud i det grumme vejr og fik straks fat i den

lille killing, som var meget forkommen. Jeg
fik den tørret rigtigt godt og øjnene badet,
de var meget betændte. Godt hdpakket i et

uldtæppe blev den lagt i sofaen.

Det var en rigtig vildkat. Hver gang jeg

så til den lille fyr, røg den i vejret og
gjorde mig så forskrækket. Med den lille
hemmelighed i baghånden begyndte jeg at
glæde mig til, at min mand skulle komme
hjem, så han også kunne få en lille skræk
i livet. Da han ved middagstid kom hjem,

11

bad jeg ham kigge i tæppet, for der var
noget, han skulle se og helst blive for-
skrækket. Men hvad skete? Da han åbnede

tæppet, Iå killingen så lang, den var, og
spandt så dejligt. Efter det øjeblik var den
den dejligste tamme kat, og den fik navnet
,Fidusu,

Selvfølgelig skulle den lille fyr døbes.

lvled en sjat vand i hovedet fik den af min
mand forelæst alle sine navne, som lød: ,Fi
dus Lucifer Snøfte Nielsen". Med disse ord
var Lucifer - Lysbringeren - indsat som

enevoldsherre i vort hjem. Det gik ikke
stille af, der var gæster fra hovedstaden,
og nærrneste familie troppede op.

Nu var Fidus ved at være stor, men slet
ikke for stor til at få en tår af sutteflasken
sammen med sin >>bror«, som var et år, Og
det gav resultat, for Fidus var snam oppe
på tretten pund. Men så gik der også to

/



Fidøs ta'r en tår dt' flasben

rødspætter hver dag plus et stykke lever-
postej (dersom det var købt i fødevarefor-
retningen - slagterens leverpostej kunne be-

stemt ikke spises!).

Kom der gæster, var de særdeles velkom-
ne, dersom de tyggede Vrigley tyggegun-rrni.

Bød de ham ikke godvilligt, tog han det

selv ud af deres mund. Dandy tyggegurnmi

hunne han ikke lide.
Fidus var meget vagtsom, ingen skulle

komme og fjerne noget fra dens kongerige

ustraffet. Et galt spektakel? Langt fra, tro
ikke det! Men han kendte sit eget værd.

Lige siden vi fik Fidus i huset, har vi
aldrig manglet en julekat. Hvert år, riår
julen nærrrede sig, syede jeg det fineste

nissetøj til ham, og han bef ar-rdt sig godt
i det. Det var den 1,3. april Lysbringeren
F-idus blev æresmedlem i vores hjem, og

denne dato kaldte vi hans fødselsdag, og

den blev selvfølgelig festligholdt hvert år
cfter a1le kunstens regler. Og som vore
.lrenge skulle have deres kagemænd på de-

,es fødselsdag, så skulle Fidus også have en

,kagekat.., som alle hans venner var med

ril at nyde. Jeg tør sige, at bageren gjorde

store øjne og al1tog mig fol lidt småtosset,

da jeg kon'r og bestilte en kagekat! I de 10

år, vi havde denne Morgenrødens søn, vid-
ste bageren, hvad der skulle bages den 13.

april.
Fidus døde hos cn dyrlæge - en menings-

løs død, og det smerter at tænke derpå. Han
var en sand ven, den Fidus. - - -

Jeg havde også altid hjælp i l.ruset, når

vinduerne skulle pudses. Jeg pudsede ud-

vendig, og Fidus gramsede indvendig, så

det kunne godt tage en hel formiddag n'red

sådan et virdue, inden vi blev færdige. Men
vi havde det dejligt. Skulle der skræ1les

liartofler, var der også hjælp fra Fidus. Han
legede med hver eneste skræl og holdt min
hånd med sine Lrløde poter.

Når køkkengulvet skulle vaskes, sad Fi-
dus på gulvkluden, mens jeg vaskede heie

gulvet. Hver gang kluden måtte skylles og

vrides, skubbede jeg ham af, men vi havde
jo hele dagen, så vi kunne lige nå at blive
færdige til vores far kom hjem ved aftens-

tid. Fidus skulle hjælpe med alt. Var en af
os syge, var Fidus det også. Han forlod kun
sengen for at spise og gå på kasse, ellers

var han i sengen.

Sådan var Fidus, levede med i alt. Hans
trofasthed og venskab var grænseløs.

Missetnor.

Sidste frist for indsendelse af stof
til Hvæseebrættet nr. 'l 1973, der er
planlagt udsendt i marts måned, er
1. lebruar.
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Blokering al urinvejene hos hankatte
Foranlediget af en artikel i Hvæssebrættet

nr, 1.72, omhandlende sammenhængen mel-
lem dannelsen af urinsten og en høj sur-

hedsgrad i urinen, vil jeg herved gerne

sammenfatte, hvad man i øjeblikket ved om

denne lidelse,

Jeg vil gøre dette af flere grunde. For det

første, fordi det er en lidelse, vi støder på

tilsyneladende med stigende hyppighed. For

det andet, fordi det er en lidelse, der volder
kattene store smerter, og fordi behandlingen

hidtil ikke har været opløftqnde. Og for det

tredie fo,r at informere katteejere om syg-

dommen og dens symptomer, da et heldigt
resultat af behandlingen for en del beror på,

hvor hurtigt sygdommen erkendes og katten
bringes til dyrlægen til behandling.

Dannelsen ses med lige stor hyppighed
hos alle katte af begge køn, men sædvanlig-

vis kun hos hankatten spiller dette nogen

rolle. Diameteren i urinvejen fra urinblæren

og ud gennem penis er hos katten meget

ringe. Det kan endda gZ an i den del af
urinvejen, som 1øber gennem bækkenet, men

der hvor penis begynder, sker en kraftig
indsnævring, som fortsætter gennem penis.

Der dannes herved på overgangen mellern

bækken og penisdelen en flaskehals, hvor
urinkonkrementer har mulighed for at op-
hobes og forårsage urinstop.

Der har været talt om, at kastrerede katte
skulle være mere udsatte end ikke kastre-
rede, men det er der ingen statistisk sikker-
hed for.

Hvad er da årsagen til, at lidelsen op-
står? Ja, den kender man ikke. I Amerika,
hvor man i årevis har måttet sIås med dette
problem, har man i første række haft op-
mærksomheden rettet mod fodringen, idet
nogen har ment at kunne se en sammen-
hæng mellem sygdommens hyppighed og

fodring med kommercielt fremstillet dåsefo-

der, fortrinsvis bestående af fisk, og med et

højt mineralstofindhold. Men denne sam-

rnenhæng har aldrig med sikkerhed kunnet
fastslås. Utrolig mange katte fodres i Ame-

rika med dåsefoder, men kun et fåtal får
syg'dommen. Ændringer i fodringen har hel-
ler ikke nedsat frekvensen af ramte katte,
og på større katterier har man set, at på det
sarnme dåsefoder har enkelte haft tilbage-
vendende anfald, medens hovedparten ikke
har været angrebet.

Det man i øjeblikket står ved, er at li-
delsen skyldes en stofskifteanomali, som

visse katte er disponerede for, og som re-

sulterer i en udfældning af salte i nyrerne.
Disse saltkrystaller føres til urinblæren, hvor
de ophobes og giver anledning til opståen
af blærebetændelse. Denne blærebetændelse

forårsages især af bakterier, der forgærer
urinstof, hvorved surhedsgraden falder, og

en yderligere udfældning af saltkrystaller er
resultatet. Ved betændelsesprocessen dannes

desuden puds og dødt væv, som kitter kry-
stallerne sammen til masser. Når katten uri-
nerer, føres disse masser med ud, til de en

skønne dag hober sig op i den føromtalte
flaskehals eller i penisspidsen og lukker af
for urinstrømmen. Det skal lige nævnes, at
der på den Amerikanske Dyrehospitalsfor-
enings kongres i Las Vegas her i sommeren
7972 blev fremlagt undersøgelsesresultater,
som viste, at lidelsen kan fremkaldes af vi-
rusarter, som katte ofte er inficeret med.

Symptomerne viser sig næsten omgående.

Elvis katten løber frit ude, hvad jo mange
gør, erkendes tilstanden sædvanligvis ikke
før katten bliver i hjemmet og viser tegn
på almen liden. Ellers vil man, hvis katten
går på bakke, kunne se den sidde og presse

uden resultat. Dette fortolkes af ejeren ofte,
som om katten har forstoppelse, og der
indledes måske behandling herfor, hvorved
værdifuld tid går tabt. Måske kommer der
nogle få dråber urin, som eventuelt kan
være blodtilblandet.

I løbet af det første døgn bliver katten
alment syg, hvilket dels skyldes smerterne,
dels en begyndende urinstofforgiftning. Den
spiser og drikker ikke, og imellem forsøgene
på at urinere lægger den sig hen.
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DBTMBI
DANKATS bestyrelse:

Formand:
Annie Christensen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev.
Trf. (01) 947254")

Næstformand:
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev
Trf. (01) 947254*)

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,

2670 Greve Strand.
Trf. (01) 904637.

Konsulent:
Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Tlf. (01) 420225 (efter kl. 13).

*) Svarer formandens telefon ikke,
bedes De venligst ringe til sekre-
tæren.

I løbet al andet og tredie døgn bliver
katten mere og mere slap. Den kaster even-

tuelt op, og pelsen bliver mat og uplejet,
og huden uelastisk. Temperaturen er da

næsten altid langt under normalen, og i lø-
bet af tredie til fjerde døgn efter blokerin-
gen, dør katten af urinstofforgiftning. I de

senere stadier minder tilstanden om en for-
giftning, hvad vi da også har været ude

[or, at ejere har troet.
Skal kattens liv reddes, skal den, hvis

det drejer sig om en total blokade, bringes

til dyrlægen indenfor de første te døgn,

ellers er kattens muligheder for at overleve

trods behandling nedsat på grund af nyre-

skaderne. Hos dyrlægen bliver katten i reg-

len lagt i narkose, og de stoppende masser

fjernet på forskellig vis, f. eks. ved massage

af penis, e1ler indføring al katerer og ud-
skylning. Når passagen er fri, er det øie-

blikkelige problem løst, såvel for katten
som for dyrlægen. Med et blidt tryk på

bugvæggen kan man nu tømme blæren for
urin.

Herefter vil behandlingen af katten være

forskellig. Gentagne blæreskylninger, anti-
biotica mod blærebetændelsen og behandling
af eventuelle nyreskader, kan godt kræve

indlæggelse og intensiv behandling af katten,
medens man i andre tilfælde måske kan
sende katten hjem med det samme, evt.
på tabletkur i hjemmet.

Det øjeblikkelige problem var altså løst,

men som ovenfor omtalt opstår det ofte
igen, måske om nogle dage, måske først om

et årstid. Og der må jeg desværre sige, at
man endnu ikke rigtig ved, hvad man skal
stille op. De ting, man sigter imod, er dan-
nelsen af urinstenene og blærebetændelsen.

Man kan forsøge at ændre fodringen til et
foder, som har et lavt mineralstofindhold
(f. eks. rent kød), samtidig med at man gi-
ver tilskud af et stof, som gør urinen sur,

f. eks ascorbinsyre eller aminosyren d, I,

methionin. Vi foretrækker det sidste, fordi
ascorbinsyre forværrer tilstanden, hvis kat-
ten bliver syg, og urinstofindholdet i blodet
stiger. Af methionin skal katten have ca. et
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Leopandkatten
Fortsat fra side 9

som hverken ved noget om pleje og pas-
ning af disse katte eller bekymrer sig om
sundhed og vaccination af de dyr, de sæl-

ger.

De er naturligvis uimodståelige, når de

tumler omkring i det store udstillingsvindue
med deres dunede babypels og så forsvars-
løse. Men når man ved, som vi gør, om de-
res tilfangetagen og menneskets appetit på

ak nyt og ukendt, er det vanskeligt at se

optimistisk på deres fremtid. Vi føler imid-
lertid, at hvis blot folk bliver orienteret,
vil nogle af de misbrug, som leopardkatten
har måttet lide under, blive mildnet.

Uvidenhed er den virkelige synder i leo-
pardkattens hidtidige historie. Hvilken
skændsel det ville være, hvis vi på grund
af mangel på viden lod dette dyr uddø. Den
mulighed er ikke så fjern, som den synes. Vi
har endda ikke nævnt de beklædningsting,
som bliver lavet af deres pels. Lad os håbe,

at leopardkatteskjorter aldrig kommer på
mode.

Der er dannet en gruppe for at lære om

og udbrede kendskabet til leopardkatten.

Måske vil de være i stand til at give dyrene

tilstrækkelig beskyttelse og ejerne tilstrække.
Iig med gode råd, så leopardkatten vil have
tid til at tilpasse sig civilisationens ubøn-
hørlige overgreb,

(Artiklen bringes med tilladelse fra det
amerikanske blad CAT FANCY, hvori den

har været bragt).

gram daglig. Ved mindste tegn på blærebe-
tændelse (hyppig urinering) skal katten be-
handles.

Hvis symptomerne skulle vise sig igen,
og det gør de desværre rer ofte, ja sL er
situationen langtfra håbløs. Man kan på
mange af landets moderne dyrehospitaler og
klinikker operere disse katte.

Operationen, sådan som vi udfører den
på Århus Dyrehospital, består i en delvis
fjernelse af penis og evt. samtidig kastra-
tion, hvorved katten får en urinvejsud-
munding som en hunkat. Vi har i det års-
tid, vi har praktiseret denne metode, ikke
hørt om komplikationer, men der foreligger
fra Amerika statistisk materiale om, at hyp-
pigheden af blærebetændelse stiger. Dette er

nok rigtigt, men spiller til gengæld ikke
større rolle end hos en hunkat.

På grund af de opnåede resultater kan
vi altså i dag sige, at kattene ikke behøver
zt dø af denne lidelse, hvis de kommer tid-
ligt til behandling, og hvis ejeren er ind-
stillet herpå, kan tilbagefald forhindres ved
operation.

Viggo A. Mortensen,

'KATTE - KAT" _ DET FIEDDER
KATTEN

DEN ER LAD OG TEM'LIG SLÅTTEN.
DENS MA\T ER SÅ STOR,
FOR DEN SKAL VÆRE MOR.
MEN HVEM KATTEN BLEV DOG

FAR TIL ALLE ATTEN?
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Stamnavn

INAIAII
Bedste perserkuld i Arhus 197'l

Vinder af opdrætsklasse 1972

Specialopdræt at røgfarvede (Smoke),
sorte perserkillinger efter champion-

forældre - til salg.

Bestilling modtages

Sonja - Henning Henningsen
Clrkelhusene 28, torpet

4100 Ringsted, tlf. (03) 61 2822

CASSELGREEN O
von

a

RøDE EUROPE
&

CHARTREUX
Lene Wåle Casselgreen,

Platanal16 17, Torsted, 8700 Horsens

Killinger til salg, efter
Int. ch. Christian af Fiskebæk:
tabby og makreltabby, t.2.9.72,

- både hanner og hunner -
f. 25.9., efter Boomerang Blue Belle,

bedste korthår, Herning 72.

(,5 - 6to576

--Kattens lotogral
Børge Nielsen

Rantzausgade 28, 9000 Aalborg

lngen indavl -
meget hengivent temperament, livlige,

intelligente - ren brun farve
Virkelig gule øjne

Stamnavn: OF DOMINICA

Birle Stubsgaard,
Tennisvej 13, Fjerritslev, tlf. (08) 21 19 19

æææææ
L6

u i iirilEhIl I I tl\J
gode billeder

BURMAKITLINGER
TIL SALG



Stamnavn ISIS
Til avlstjeneste: blåmasket siamhan

Ch. BENJAMIN BLUE ISIS
2 x CAC lB

Blå- og brunmaskede killinger lejlighedsvis
til salg.

Henvendelse (03) 23 29 90
Anna Bøgglld

Søndermarken 36, 3060 Espergærde

CYRENAICA
hvide - blå
Killinger lejligheCvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 2071 lh., Køoenhavn ø, tlf. (01) 29 26 60

BUGTMBDIF
Perseropdræt i farverne blå, creme,

blåcreme, chilchilla og silver shaded

Alice Ruben Larsen
Godthåbsvej 101,2000 København F,

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

I

J Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

KATT E

HUNDE
?"nsion ro^

I

I

Stamnavn

L7



Katte, hunde

og fuule
modtages i pension

DYRLÆGEGAARDEN
Raasted pr. Randers
(Hovedv. 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 41 26 77) Raasted 99

Stamnavn

HAIYIILTON
a

Opdræt af brun-, rød og skildpaddemaskede siamesere

Engelsk import * Killinger til salg

CONNIE GRøN
PEBL. DOS§ERING 28, KØBENHAVN N. T1F.398530

Illfa,rcopolo
Bedste langhårsungdyr i TIVOLI og
Slagelse 1970.

Til avlstjeneste: sort perser.
Ch. Kassander Persia.
1. vinder i avlsklasse Slagelse og
Roskilde 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

18

Brun, blå, lillamøshet

IIL AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC

Killinger til salg

c
Max Krogh Grønning

Lerbjergvej, Vejlby, 5467 Røjle
Trf. (09) 413731 - 401646



IIATTEGiR,fTS
lige
tit

døren
i Storkøbenhavn

25 kg for Inrrr 88 lrr.

Tlf. (01) 146306-Aften: (01) 151851

Vil De af med Deres
gamle katteblade ?

Alle de morsomme
juletegninger al katte,
der er drysset rundt omkring
i dette nummer,
er en speciel iulehilsen
til læserne fra Jørgen Clevin

Ældre årgange al katte-
blade og bøger købes

Gurli og Rathey L. Jensen

Gormsgade 22, 870A Horsens

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Esslg pr. 8410 Rønde

Ttf. (06) 367033

L9



$ of tesncrh

om iulen oq

bens shi6.he

2 katte sad og udvekslede juleerindringer og
julegaveønsker. Ak ja, sagde den ene, jeg

er ellers holdt op med at ønske mig noget,
for til at begynde med spurgte mir menne-
ske mig altid med lys i øjnene ,om jeg

kunne tænke mig en mus til jul". Men tænk
dig, den mus, som jeg havde glædet mig
sådan til, viste sig at .være en, der skulle
trækkes op med en nøg\e, og som lugtede
af absolut ingenting. Selv med min bedste

vilje var det mig ikke muligt at dele mit
menneskes begejstring. Næ, sagde den an-
den, så hellere den traditionelle bold, det
ved man da, hvad er, og den kan man da
i det mindste få lidt glæde af. Hvad skal
I forresten have juleaften? Ja, mine men-
nesker spiser ande- eller gåsesteg med rød-
kål og risengrød med mandel i, men jeg

foretrækker nu lidt kogte rødspættefileter,
garneret med rejer og bagefter lidt kyllinge-
kød. Du ved, der er tradition for, at man
her i Danmark æder sig igennem julen, og

efter julemiddagen er alle så trætte, så

Lrætte, 
^t de absolut må ,slå maveu.

Næ, så er det helt anderledes i Sverige
juleaften. Der spiser de lutefisk med mas-

ser af ø1 og brændevin til og derefter suk-
hersaltet skinke med brunkål og til sidst
risengrød med mandel. Man synger en masse

glade julesange og leger med børn og dyr,
og der er en munter og festlig stemning. Det
højtidelige kommer først den 25. december,

hvor alle er tidlig oppe og til julegudstje-
neste - julotta - kl. 7 eller I om morgenen,
og så ønsker man hinanden god jul og godt
nyttlr.

Det der med lutefisken har jeg hørt før.

Det spiser de nemlig også i Nord-Norge.
Ellers spiser nordmændene mest ,ribbe",
d.v.s. ribbensteg med surkål, men på Vest-
landet spiser de rørret firekød, dampet på
,bjerkespinner". Jeg har ladet mig fortæ1le,

at den norske kat fl,r specielle Iækkerbiske-
ner som kylling, krabbe og rejer juleaften.

Også på norsk ønsker man hinanden god ju1

og godt nyttår.
Næ, skal jeg have noget særligt lækkert,

så skal det f. eks. være sardin i tomat. Ak
ja, hvem der bare var portugisisk kat i ju-
len. Ja, men så må man da håbe, at du
børte til hos den rigtige familie, for i Por-
tugal er man enten meget fattig eller meget
rig. Man fejrer også der julen den 24. decem-

ber og julemiddagen består af ,bacalkao",
d.v.s. tørret fisk, der er findelt, med ris,
og derefter kalkun eller gåsesteg og som

dessert frugt. Er man så heldig at være kat
i en sådan familie, får man altså kalkun til
middag, og dec skal være noger, katte vist
synes vældig godt om. Vi ved, at der i år
er 2 danske katte, som fejrer deres første
jul i Portugal, og vi ønsker dem Feliz Na-
tal E Boas Festas.

Ligesom i de ovennævnte lande samles
man i Tyskland juleaften om det pyntede
juletræ og synger julens sange med efter-
følgende "Bescherungo, d.v.s. fordeling af
julegaver, der for kattens vedkommende
gerne er et eller andet stk. legetøj, en bold
e1. lign. Jeg har ladet mig fortælle, at der
sidste år var nogle tyske katte, som fik et
sølvhalsbånd med indgraveret navn i i jule-
gave. I Nordtyskland gives der overvejende
julekarper juleaften, medens man i det syd-
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Nysgennighed
havde riEDF
kostet katten
liYet -
Historie frø Austrølien

Familien Ring bor ved foden af Captain
Cocks bro. Hvis de bærer deres kat, Timo-
thy, derned, springer han ud af armene på

dem og flygter i løb tilbage til huset. Han
har fået nok af broer for alle sine såkaldte
9 liv, og det forstår man, når man hører
hans historie.

Da familien skulle på besøg til New Zea-
land, efterlod de Timothy til fru Rings mo-
der, fru Bridesons kærlige omsorg. Samme

dag, som familien rejste, forsvandt Timo-
thy imidlertid, og fru Brideson ledte og

ledte efter ham, men forgæves. På samme

tid hørte naboer på begge sider af broen
en kat græde ynkeligt om natten. Kunne
det være Timothy, og hvor var han? Inde
i broen? Ja, det var nemlig lige, hvad han
var. FIan havde fundet en lille lem ved
foden af en af søjlerne, og på ægte kattevis
måtte det naturligvis undersøges nærmere.
Men da han nu først var inde, kunne han
ikke finde ud igen. I fire lange uger strej-
fede han rundt i broens mange tunneler.
Rotter må have været hans føde, men han
ville være død, af tørst, hvis det ikke netop

på det tidspunkt satte ind med en periode
med styrtende regn, så regnen sivede ned
gennem utætheder i broen.

Den 11-årige Jennifer, Timothys bedste

ven, var blevet holdt uvidende om hans

forsvinden. Man kan derfor forstå hendes

fortvivlelse og sorg ved hjemkomsten. Men
en dag en ældre dame og en lille pige
spadserede over broen, hørte de en kat græ-

de ynkeligt. De gik til en telefonboks for
at tilkalde politiet, men telefonen var i uor-
den, og derfor gik de til det nærmeste hus

for at forespørge, og det var netop Timo-
thys hjem.

Nu kom hele familien på benene, og hel-
det var med dem. De sporede ham omgå-
ende siddende på en smal stålkant 40 fod
oppe. Det lykkedes dem at få ham lokket
ned ti1 lemmen, og medens Jennifer holdt
om hans poter gennem tremmerne i lemmen,
fik man tilkaldt en brofunktionær, som
kunne lukke lemmen op. Timothy - det
bare skind og ben - kunne genforenes med
sin familie. Det var forståeligt er bevæger
gensyn for begge parter.

arl.

lige Tyskland spiser julegås. Imidlertid er
man efterhånden gået over til at spise let-
tere juleaften, så mange nøjes med kold steg
med salat, eller fiskesalat og lign., efterfulgt
af julebag og de traditionelle honningkager.
Den 25. december er den helt store festdag
overalt med gås eller kalkun, medens kat-
tene trakteres med beefsteak tatare eller
lign. Ved midnatstid juleaften går kato-
likkerne til midnatsmesse og navnlig i pro-
vinsen er det meget højtideligt. Så stiller

man julelys på gravene, og medens man
spadserer rundt og ser på de mange lys,
kan man høre messedrengenes sang inde fra
kirken. Det er meger smukr, og så ønsker
man hinanden Frohes §feinachrsfest und
ein gutes neues Jahr.

Men det var den ønskeseddel, vi kom
f ,-a. Jeg kan altså ikke finde på noget, for
det eneste jeg ønsker mig til jul er en selv-
løbende mus uden nøgle, og lad os så øn-
ske hinanden

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
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DARAK
Dansk Racekatte Klub's
bestyrelse:

Formand: Finn lgild,
Kildeløbet 49, 2700 Brønshøj
rf. (01) 60 58 96

Sekretær: Anni lgild
Kildeløbet 49, 2700 Brønshøi
rf. (01) 60 58 96

Kasserer: Anni Vinqvist,
Bremensgade 27,2300 Kbh. S.

Ttf. (01) su 494

Bestyrelsesmedlemmer :

Knud Dalving,
Poppelhegnet 18, 2800 Lyngby
Trf. (01) 87 6478
Lise Ravn-Jonsen,
Gl. Skolevej 19, 2750 Ballerup
Arne Eriksen,
Østbirk A116 4, 2770 Kastrup

Sammenstutningens 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.

Arskontingent . . kr.45,-
Familiemedlem kr. 10,-
Benyt venligst vor postgiro nr.

3975 ved indbetalinger.
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Ekstnaonelinæn
geneFallonsamling

Torsdag den 16. november 1972 afholdt DARAK ek-

straordinær generalforsamling. Hovedpunktet på dags-

ordenen var valg af ny bestyrelse. Da der gennem

længere tid har været meget lidt interesse for klub-
bens ve og ve1, ønskede den daværende bestyrelse

ikke at fortsætte.
Der tales så meget om, at DARAK er den æ1dste

klub i Danmark, og dens medlemmer har ved flere

lejligheder tilkendegivet, at de ønsker DARAK skal

bestå mange år endnu, og at man ikke kunne tænke

sig at være medlem af nogen anden k1ub.

Hvor er interessen for DARAK henne, når en ind-
kaldelse til ekstraordinær generalforsamling kun kan

samle 22 medlemmer, hvoraf de 5 var den bestyrelse,

som ønskede at afgZ.
Det lykkedes dog efter en livlig debat at sammen-

sætte en bestyrelse, selv om enkelte kun lod sig vælge

efter megen overtalelse.
Vort håb er nu, at disse mennesker, der vil prøve

at føre DARAK videre og gØre klubbens medlemmer

aktive, må fi større støtte fra disse og ikke kun tom-

me løfter, som vi andre var så b1åøjede at tro på.

De forhenaærende.



Fornemme krøller b^g jerntæpper
Af H,aøn lf,/insen

For omkring et år siden sendte en bekendt
rnig kataloget fra den tjekkiske forårsud-
stilling, som blev afholdt i Brno. Lidet
anede hun, at hendes bemærkning, »pragt-
fuld krøllet rex« ud for navnet på en af de

2 anførte rex-katte, ville blive startsignalet
til en omfattende international kontakt mel-
lem Holland, Østtyskland og England.

Tjekkoslovakiet og Østtyskland er de ene-

ste lande bag jerntæppet med organiseret
katteopdræt, begge endnu i deres spæde vor-
den og tydeligt handicappede af vilkårene
for udveksling af nyheder og opdrætmate-
riale.

Da det er meget vanskeligt at opnå ud-
rejsetilladelse til de vestlige lande, og deres

valuta omregnes til meget lave kurser i den

vestlige verden, ses tjekkiske katteinteressen-
ter sjældent på udstillinger i Vesteuropa, og

heller aldrig østtyskerne. Efter at Tjekkoslo-
vakiet imidlertid blev optaget i FIFE i 1968

som dets 12. medlem, er det tilladt udstil-
lere fra de øvrige 11 tilsluttede lande at

udstille deres katte på de tjekkiske udstil-
linger. Nogle gør brug af denne mulighed
lor at få et kik ind bag jcrntæpper, op-
rrlunrrer af tilstedeværelsen af de berømte
(og billige) mousserende vine og rnanglen
på virkelig udstillingskonkurrence.

For en uindviet var der ir-rtet bemærkel-
scsværdigt ved de 2 rcx-katte, der var op-
ført i kataloget:

Ines v. Grund, født 2.4.1,969

(Brutus v. Buchenstein x Jeanette v.
Grund) og

Oswine v. Grund, født 24.6.1.970

(Brutus v. Buchenstein x Hetty Plys af
\il'esse1)

begge ejet og opdrættet af Alice og Klaus
IJarensfeld, Østberlin.

For mig var de tyske stamnavne >>vom

Grund" oB "vom Buchenstein.. imidlertid
yderst interessante for det første, fordi ger-
man rex, så vidt jeg ved, aldrig har været
opdrættet eller udstillet i Vesttyskland, og

dernæst fordi den første rex af engelsk
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herkomst blev importeret til Vesttyskland
så sent som i 1970, og op til udstillingsda-
toen var der ikke rapporreret om noger af-
kom, og for det tredie da en import fra
England til Østtyskland forekom højst
usandsynlig.

Var det muligt, at disse katte, når alt
kom til alt, var direkte efterkommere af
den originale rex-kat, Låmchen, der blev
fundet i Berlin i 1951. Siden Dr. R. Scheuer-
Karpins rapport i 7965 er der ikke blev
mere om den tyske rex i dens oprindelses-
land. Så vidt det vides er denne herkomst
kun fortsat uafbrudt i USA, og i en mindre
målestok i Frankrig (endskønt ingen ger-
man rex har været udstillet på udstillinger
i Paris efter 1.969). Det var derfor er gan-
ske spændende spor, jeg havde fundet i det
katalog, og det syntes værd at følge det.

En anden ting af interesse var, at Os-
wine's moder, at dømme efter tilføjelsen,
kom fra en dansk opdrætter af d,eoon rex,

Jeg vidste, at den han, som denne opdræt-
ter benyttede .- Annelida Pearly King - var
registreret og udstillet som en deoon, men
også havde givet cornish killinger. Det hav-
de vist, at han var bærer af dette gen. Den
amerikanske klub, Rex Breeders United,
havde offentliggjort nyhederne om de 2 hi-
storiske kuld af krøllede killinger, født i maj
1970, som et resultat af den første kryds-
ning cornish x german rex. Og hvis Hetty
Plys således havde arvet cornish-genet fra
sin fader (chancen I :1), så kunn hun me-
get vel have haft en krøllet killing fra en

german rex han.

Jeg indledte korrespondance med hr. Ba-
rensfeld uden imidlertid at forestille mig
de mange vanskeligheder, der ville dukke
op (hovedsagelig af sproglig og postmæssig

art), og hvilket er årsagen til, at det tog
over 1 år, før resultaterne kunne offentiig-
gøres. Til tider var jeg på nippet til at op-
give, men både Mr, Robinson, den velkendte
engelske genetiker, og mrs. Tracy, red,aktør
rf Rex Breeder United's ,,Forum.. ansporede
rnig til at fortsætte. Og jeg er glad for, at

jeg gjorde det for rex-opdrættets optegnel-
sers skyId.

Ines vom Grund er virkelig en direkte
.:fterkommer af Låmchen.

På en østberlinsk udstilling i 1970 fik hr.
Barncsfeld 2 devon-rex, opdrættet af Gelda
Petersen, Danmark: Hetty Plys af \Wessel,

irun og Hasse Plys af lVessel, han, fødr
2A3.§69, fader Annelida Pearly King, mo-
der Kernow Lur, begge importeret fra E,ng-

land. Antagelig på grund af sprogvanskelig-
heder blev hr. Barensfeld ikke orienteret
om disse kattes blandede herkomst, selv om
danske opdrættere netop af den grund havde
en masse vanskeligheder. I hvert tilfælde
dengang havde en german rex endnu ikke
været krydset hverken med devon eller cor-
nish rex.

Da hans indavlede german rex linie træng-
te hårdt til nyt bIod, parrede hr. Barens{eld
sine katte (af ren german rex afstamning)
n-red de 2 danske katte med blandet devon/
cornish baggrund. Han forventede at få ude-
lukkeride normalpelsede killinger i første
generation. Imidlertid blev der til hans glæde

kun født krøllede killinger (7 i 4 kuld), en

af dem var Oswine vom Grund. Men da
Oswine blev parret med den danske han,
fødte hun efter rette id 2 rex samt en kil-
ling med almindelig pels. Nu var hr. Ba-
rensfeld helt forvirret. Man må huske på,
at på grund af sin isolerede stilling, var han
ukendt med kendsgerningerne om rex'en, som

vi i den frie verden er fortrolige med. Jeg
citerer fra et af hans breve: ,Der er ingen
n-rulighed for mig at besøge vesteuropæiske
udstillinger eller for at få sendt litteratur
over.. IJnder vor korrespondance var der
en masse spørgsmål f ra begge sider, der
skulle besvares. Jeg fortalte ham om mine
mistanker og bad om hårprøver, som jeg så

videresendte til Mr. Robinson ti1 undersø-
gelse.

Adskillige af disse katte af blandet cor-
nish/devon/german baggrund har været ud-
stillet og er blevet bedømt på udstillinger
i Østtyskland og Tjekkoslovakiet. De op-

Fortsættes side 30
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Alle tiders gaYer for katten!
PROCAT vitamintilskud

LYOCATI øjenbadevand
til både hund og kat

SEBOCAI shampoo
Bader De Deres kat?
Så brug også til katten SEBOCAN hundeshampoo

PEDOCATI beskytter kattens trædepuder mod bl. a. veisalt

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

tmPortør: Farm. Lab. FERRING A/S

Tlt. (01) 711932

Producenl: FERRING AB, Malm6

Fønerhatten Buhbles
For læsere af "The Sunday Post" er histo-

rien velkendt. En hr. og fru Cornish fik
rnedlidenhed med en killing, der stod for
at skulle aflives, og adopterede den. De

gav ham navnet Bubbles.

Bubbles voksede op og blev en pæn lang-
håret, hvid kat med mørke aftegninger på

hovedet og en dunet mørk hale. Da familien

var flyttet til en ny egn, besluttede hr.

Cornish, at han ville tage Bubbles med ud
på en lille spadseretur. Da egnen var frem-
med for dem begge, og hr. Cornish's syn var
stærkt svækket, bandt han en snor om

halsen på Bubbles. Til hans store forbav-
selse opdagede han, at i stedet for at for-
søge at krænge snoren af, førte Bubbles ham

støt og roligt frem langs med fortovet. Se-

nere, da Bubbles fik et rigtigt halsbånd og

iine, overtog Bubbles som en selvfølge fører-
ansvaret. Han ventede med at gå over ga-

den, til der var fri bane, og signalerede

"GÅ" ved at gnide sig op ad sin vens ben'

Han ledte vejen frem til forretningerne og

til hr. Cornish's venner.

2'

Bubbles ry spredtes, og han blev inviteret
til London, hvor han forbløffede de tviv-
lende ved at førc sin herre rundt på en

svær forhindringsbane.
Hr. Cornish er blevet tilbudt en blank

check (hvor han selv kan udfylde beløbets

størrelse) for sin kat - men som ,The Sun-

day Post. skrev, der er ingen prisuddeling

til den, som har gættet hans svar!
(fra Edinburgh Cat Protection League

Newsletter May 1972 - arl).



Spørgsmål og syar om Leopardkatten

LEOPARD CAT INFORMATION i FIol-
lywood modtager adskillige forespørgsler,
også oversøiske, om leopardkatten, og man
har derfor udarbejdet et trykt spØrge- og

svarskema, der giver interessenter de nød-
vendige oplysninger. Skemaet lyder som føl-

- HtLor tilgængelig er leopardleatten, og

hoordan køn jeg få en?

- Vi organiserer et opdrætprogram over
hele landet. Hidtil har opdrætterne på vest-
kysten haft mest held hermed. Vi har nu
3. generation af hjemmefødte killinger re-
gistreret i C.F.A. (Cat Fanciers Association,
Inc.), de er håndtamme og solgt under vor
protektion med sundhedsattest. Vi har sæd-

vanligvis killinger til salg forår og efterår.
Vi har en venteliste på vore killinger, og vi
vil sætte pris på at få lidt at vide om Den.r

selv, Deres tilværeIse, antal af mennesker og

dyr i Deres familie og Deres grund for at

ønske en leopardkat (opdræt eller kæledyr),
inden vi sætter Dem pi ventelisten.

- Haordan kan jeg vide, at jeg får en

ren hjemrnefødt leopardkøt?

- Bed om bevis på kuldets C.F.A.-regi-
strering.

* Hvordan er temperdmentet på en leo-
pardkøt?

De importerede er lrygtsomme og i man-
ge tilfælde utilgængelige, når de når køns-
modenhed. Den hjemmefødte, håndtamme
leopardkat er en dejlig kæIedægge, ikke ban-
ge for mennesker, elsker at lege med sin

ejer og at blive kæ1et for, men kan stadig
ikke lide at blive taget op og holdt på. Den
foretrækker at komme ti1 Dem. De er intel-
ligente og lydige.

- Hr:ad koster den?

- Leopardkatten koster lra 2aO tiI 300

US$, alt efter dyrets køn, og om det skal
bruges til opdræt eller ej. En han, der skal

26



kastreres og være kælekat, vil koste $ 200.

Hunner sælges kun til opdræt, og de koster:

$ 3oo.

- Hois jeg opdrætter leopardkatte, kan
jeg tjene penge ?å dem?

- Nej. Kuldene er små. Det er ikke let at
få kattene til at parre sig, og pasning og
pleje af opdrætdyr er temmelig dyrt. De t
er en dyr hobby, og vi ker-rder ingen, der
bare har kunnet få det til at løbe rundt.

- Vil leopardkatten lewnne sdtnnen med
mine bwnde og katte?

- Ja. Naturligvis med almindelig indivi-
duel forskel i personlighed. Leopardkatten
er ikke aggressiv og vil ikke anspore til
vanskeligheder med Deres andre dyr.

- Vil mine børn oære silere med en Leo-

pardkat ombring?

- Ja. Leopardkatten kan almindeligvis lide
børn. Men her igen må man tage den indi-
viduelle personlighed i betragtning. Hvis den

er under 1ægebehandling, har killinger eller
på anden måde optræder usædvanligt, hold
omhyggeligt øje med katter-r. Ekstra forsig-
tighed kan være nødvendigt.

- Kan nin leopardkat gå frit ind til na-
boen?

- Nej. Den vil aldrig komme hjem, blive
kørt over, eller skudt af en skræmt nabo,
eller vil sulte og fryse ihjel. Deres huskatte
bør heller ikke have lov til at komme og
gå, som de vil, da de vil bringe smitte og

parasitter til leopardkatten, eller den vil
undslippe, når de går ud.

- Hvor længe kan en leopardkat leoe?

- De har ikke været holdt som kæledyr
ret længe, så vi kan ikke svare sikkert herpå.
Den ældste leopardkat i vore arkiver er 12

å,r. I zoo siges de at kunne blive gennem-
snitlig 16 år. I et hjem skulle de kunne leve
længere,

- Kan leopardkatten parres med en al-
rnind.elig kat?

- Dette er desværre sket i nogle tilfælde,
men resultatet er ikke så smukt som foræl-
drene, og de har ofte uheldige anlæg og er
ikke gode kæledyr. Hvis uheldet er ude, og
leopardkatten parrer en huskat, vil vi fore-

slå, at hunnen får en indsprøjtning, så den

aborterer. Der er ingen lare for hunnen, og
Cet befrier Dem for problemet med at finde
hjem til disse halvopdrættede. Hvis De øn-
sker at opdrætte med Deres hun i fremti-
den, giv kun killingerne til fo1k, som lover
at kastrere dem.

- Hz,ad er forskellen mellem en leopard-
kat og en ocelot bbo. Mørgay?

- Leopardkatten kommer fra en anden del
af verden og er på ingen rnåde i familie
med oceloten eller margay'en. Den er mindre
end de 2 andre, og dens personlighed er an-
derlcdes. Oceloten er en klovn - fuld af
spilopper og destruktiv og behøver et rurn
for sig selv, da den ikke kan holdes i hjem-
met uden opsigt. Margay'en elsker høje

steder, er tilbøjelig til at springe på Dem
fra en gardinstang eller dørkarm, når De
rnindst venter det. Leopardkatten vi1 aldrig
gøre dette. Desuden e r margay'en meget

vanskelig at få renlig.

- Er leoparclbdtten renl;g?

- Ja. Den bruger imidlertid ikke en toi-
letbakke som huskatten. Del foretrækker at
gøre dens naturlige funktion i vand. Lad
den få adgang til bader,ærelset, og den vil
træne sig selv til at benytte toilettet eller
et afløbsrør i badekar eller vask. Hvis kat-
ten ikke kan komme i badeværelset, kan
rnan komme vand i en balje, men der må

være så meget vand i, at katten ikke kan
tippe baljen, når den står på kanterne.

- Kan jeg lære min leopardkat dt gå i
snor?

- Med ca. lige så meget held, som folk
lærer almindelige katte. Hvis De har til
hensigt at promenere Deres leopardkat på
gaden til almindelig beskuelse, må De hel-
lere endnu engang gennemtænke Deres mo-
tiver for at ønske katten. Leopardkatten er
ikke et dyr, man viser frem. Den vil ikke
optræde for fremmede. Det er et meger per-
sonligt kæledyr og vil højst sandsynlig gem-

me sig, når Dc har selskab. Deres venner
kar-r risikere aldrig at se den, så den er i
sandhed ikke et statussymbol.

Leopardkatten behøver en speciel diæt for
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at erstatte de mangler i den føde, vi kan
skaffe den. I vild tilstand ville den æde

hele sit bytte, incl. knogler og maveindhold.
Hvis ejeren derfor undlader at give ekstra
vitaminer og kalk, vil der hurtigt opstå pro-
blemer. Grunddiæten består af rå kødskiver,
rå kyllingehalse, hytteost af og til med en

æggeblomme rørt i og lejlighedsvis lidt grønt.

Ethvert måltid bør indeholde et multivita-
min (med D-vitamin), benmel og kalk-gly-
kose. Dette kan fås i pulverform og blandes
med føden. Katten må vænnes dl vitaminer
fra begyndelsen, da det kan være afgørend.e

for en rigtig udvikling. Leopardkatten vok-
ser aldrig fra dette behov,

Leopard Cat Information Center er en

gruppe af interessenter, samlet i fælles in-
teresse for og kærlighed til leopardkatten,
med ønsket om at beskytte den i civilisatio-
nen. Man indsamler oplysninger om leo-
pardkatten og udveksler erfaringer fra ejere

Leopardkatte i Danmark
Også i Danmark har der været stigende
interesse for import af leopardkatte. Des-
værre dør langt de fleste leopardkatte, der
indføres hertil fra Thailand. Der er enkelte,
der har haft held og evner til at behandle
disse katte rigtigt, og mig bekendt findes
der i dag 3 leopardkatte i Danmark.

Den ene er Munna-Mus, som ses over
disse linjer. Den ejes af fru Bente Rasmus-
sen, Stubmarken 36, Esbønderup. Flvæsse-

brættet har haft kontakt med hende, og

Bente Rasmussen fortæller:

- Min drøm om "vilde, blodtørstige rov-
dyr" havde jeg allerede som barn, men nu
er den gået i opfyldelse.

Jeg fik en leopardkat (Felis bengalensis)

for ca. tre måneder siden. Den var da mel-
lem to og tre måneder. Jeg fik den gennem

en dyrehandler, men først efter mange og
lange samtaler, idet han ville sikre sig, at
jeg virkelig ønskede at eje en sådan kat.

Men jeg havde allerede gjort mig mine
tanker om, hvor vanskeligt det kunne blive,

og jeg må indrømme, at der har været van-
skeligheder, men at jeg alligevel er glad for,
at jeg vovede forsøget.

Det er noget, der siger sig selv, at et dyr,
der er vant til et frit liv, har svært ved at
omstille sig til vor "civiliserede" verden og
de ting, det fører med sig.

Vi hentede ,,missen.. to dage efter vi var
kommet hjem fra ferie. Jeg glædede mig som

et lille barn, der juleaften venter på pak-
kerne. Da vi kom hjem med den, indrettede
jeg et specielt værelse til den (der bor den

stadigvæk), for at den skulle falde helt til
ro. Jeg gav den navnet ,Munna-Musu (det er

hjemmelavet).
Der gik mellem syv og fjorten dage, så

fik katten diarrhoe. Da det havde stået på

i en uges tid, tilkaldte jeg dyrlægen, som

forlangte en afføringsprøve, der så blev sendt
til videre undersøgelse. Det viste sig, at
Munna-Mus havde hageorm. Behandlingen
stod på i ca. en måned. Den er nu sluppet
af med ormene, som imidlertid har forårsa-
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af disse katte samt formidler salget af hjem-

mefødte killinger. Som det fremgår, har man

stor efterspørgsel og sælger ikke til hvem

som helst.
Man må, som det fremgår af spørgeske-

maet, faktisk bestå en slags duelighedsprøve

blot for at kunne blive sat på ventelisten.

Ved købet følger en sundhedsattest med på

katten, men centret betinger sig desuden, at
katten ikke må skifte ejer uden dets viden
og tilladelse.

Centrets adresse er:
Leopard Cat Information Center

P. O. Box 3632

Hollywood, California 90028

USA
og dets daglige leder er Mrs. Virginia Eng-
lish, som venligst har udlånt os materialet
til denne artikel samt billederne af sine dej-
lige leopardkatte.
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M ønna-Mas, Bente Rasfitlssens smuhlee leopardbat

get en infektion, som katten behandles for
i øjeblikket. Det er en langsommelig affære,

men jeg håber, at den kommer over det. Jeg
kan slet ikke holde ud at tænke på, at det

skulle gå den anden vej.
I leopardkattens værelse har jeg stillet en

stor bakke, hvori jeg har lagt nogle aviser og

derover kattesand samt en skål med vand
(den må ikke kunne vælte, når katten træ-
der op i den). Vandet er nødvendigt, idet
katten i naturen urinerer i vand.

Munna-Mus spiser udelukkende råt kød,
svine-, kalve- og oksekød (hakket) blandet
med grønsager, æg, havregrød og lidt brød,
svinehjerter, lidt lever og en gang imellem
fisk (rå), rødspætter og fileter plus vita-
mintilskud.

Trods alt besvær er det lykke at eje en

Felis bengalensis.

Titelbilledet:
Int. Ch. Bachard's Sheba,

blåcreme perser

Ejer: Eaa Perzanozoska, Stockholm

Apnopos manxkatten
og dens mangel på hale. Der fortælles, at
der engang for mange år siden var frem-
mede soldater på øen Man, og de fandt på
at pryde deres hjelme med kattehaler, så

der snart ikke var flere katte tilbage. En
hunkat skjulte sig imidlertid i bjergene,

hvor den fødte 5 killinger. Straks efter
fødslen bed den halerne af killingerne, og
det fortalte den til de katte, der endnu var
tilbage på øen. De gjorde så det samme med
deres killinger - og DERFOR har Manx-
katten ingen hale.
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Racekattens udstilling
den 1 4. og 1 5. oktober
Tivoli-udstillingen fandt i år sted i forbin-
delse med børnenes efterårsferie, og mange

benyttede lejligheden ti1 at starte ferien mcd
et besøg på udstillingen for at se på de

mange dejlige katte.
Kataloget talte 395 numre, og de bedste

katte blev:
Bedste langhår: Huto Imiak, bruntabby.

Ejer: Samsøe Jensen.
Bedste langhårsungdyr: Kleine Marjorie

van §Øierinxveste, chinchilla. Ejer: Edel
Ringsted.

Bedste langhårskastrat: Galla of Great
Yarmouth, rødtabby. Ejer: R. Jensen.

Bedste langhårskuld: 2,2 kill Ch. Camilla
of Great Yarmouth. Ejer: L. og J. Nielsen.

Bedste korthår: Int. Ch. Chatoyant Pene-

lope, tabbymasket siam. Ejer: Annie Chri-
stensen.

Bedste korthårsungdyr: Birkelund Bobo,
Cornish Rex. Ejer: F. Etdevig.

Bedste korthårskuld: El Sana aby-kul,J.
l-)er: L. Gottschalk.

Bedste korthårskastrat: Ensian ef Hum-
meltoften, blåmasket siam. Ejer: F. Ellits-
gård.

Miss Tivoli blev Roy of Kureff, en

brunmasket colourpoint, ungdyr. Ejer: J.
Frederiksen.

Det penlekte kattetoilet
En ideel løsning på et kattetoilet så jeg

for nylig hos 4 katte i en lejlighed.
I døren til et køkkenskab under vinduet

var lavet en åbning ca. 20 cm over gulvet
med et svært plasticstykke fastgjort i åb-
ningens øverste kant og påsat en tynd liste
forneden, så gardinet altid faldt på plads
igen. Når katten gik gennem åbningen og

trådte på trinet indenfor, tændtes en elek-
trisk pære, solrr var monteret i skabsloftet
og afskærmet med en firkantet plsatichætte

og åbenbarede en stor plasticbakke med
kattegrus. Efter 3 minutter slukkedes lyset
automatisk igen. Bagerst i skabet i tilslut-
ning til vinduet var indbygget en ventila-
tor. Enkelt, perfekt og særdeles effektivt.
Som gøglerprofessor Tribini ville sige: keine
Hexerei ,nur Behåndigkeit. 

ørl.

Fonnemme knøllef t tt
Fortsat frø side 24

træder sommetider som devon og andre gan-

ge som cornish. Jeg antager, at østtyske
dommere aldrig har haft lejlighed til at se

andre rex end disse og ikke har adgang til
den litteratur, der findes herom, og hoved-
sagelig dømmer efter pelskvaliteten og ikke
efter typen. Jeg har adskillige gange bedt
om fotografier, men alt hvad jeg hidtil har
modtaget er et udklip fra et blad, og jeg

tvivler på, om det kan reproduceres. Det
viser den hvide rex Roland vom Grund
(Oswinc x Hasse Plys) - en devon ifølge
hårprøven, men snarere af mellemtype, hvil-
ket naturligvis ikke overrasker, når man
tager den blandede baggrund i betragtning.

Jeg stødte på en dommerberetning over
Hasse Plys af Vessel, udstillet af opdræt-
teren p1t Hague-udstillingen i septembcr
1969 (devon rex-killinge-klasse). Dommer
var Dr. Raleigh, formand for rex katteklub-
ben (i dag også formand for Governing
Council of the Cat Fancy i England). Den
lød: "Type påfaldende, store øjne af god

farve, utilstrækkeligt næsestop, ører ikke
åbne nok ved roden, pels nogenlunde godt

..i.;/
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rexed, tiltalende farve, god form, hale godt
rexed, en tiltalende killing, som uheldigvis
mangler type.

En ældre helsøster til Hasse og Hetty, -
Ilt. Ch. Geraldine Plys af \il/essel, bor i Ho1-
land. Ejer: Mrs. Alkema. Det er en dejlig
hun, typisk devon. Jeg har kunnet gå B ge-

ruerationer tilbage på hendes stamtavle, og
den demonstrerer ganske klart, at den origi-
nale cornisb rex Kallibunker ligger bag beg-

:;:r.".r 
og hunnen af disse danske devon

Og dette markerer slutningen på den
,krølleden historie om en anden krydsning
,;cl'mal'r x cornish rex. Det er bemærkelses-
r,ærdigt, at detre eksperiment blev gennem-
ført ganske uafhængigt af, at amerikaneme
or-nkring på samme tid (første kuld født
19.6.197O) planlagde en krydsning (første
I'uld født 1,6.5.197q. Om alle disse kryds-
uinger af gener vil vise sig at .være en for-
,lel for opdrættet eller ej, kan kun frerr-
tiden fortæ11e.

.Jeg er Mr. Roy Robinson tak skyldig for
lrans interesse, hjælp og opmuntring, sxmr
irr. Klaus Barensfeld, Mrs. Alison Ashford
(Annelida) og Mrs. Pam Evely (Kernow)
ior at have hjulpet mig i mine stamtavle-
efterforskninger.

Danske ejere af rex-karte anmodes om at
bidrage med opdrætdetaljer og hårprøver
(srrrå stykker plaleleet - ikke skåret - fra
uridten af ryggen og pakket hver for sig)
af katte, som har Annelida Pearly King og
Iiernow Lur i stamtavlen til Mr. Roy Ro-
binson, via

Mrs. H. van '§Øinsen

Deurloostraat 50"
NL - Amsterdam 1010.

Til avlstjeneste

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. I. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Røjle

Trf. (09) 41 07 31 - 40 16 46

Blå perser
PALOMINO'S CANDY BOY

lnger Henrlksen
Musvitvej 1, Skagen

Trf. (08) 44 38 83

Sort perser
Ch. KASSANDER PERSIA

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

Brunmaskede siamhanner
PERSY AF ELRIS

BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
Jagtvej 2071th., København Ø

trf. (01)292660

Blå cornish rexhan
Ii{T CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Carl lensen
Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Brun burmahan

Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

Ingelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marie Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Trf. (0e) 13 08 80
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Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, 1160 København K.

TIf. (01) 120607 el. Øbro 4141

Brunmasket siamhan
INT. Ch. BRAMHULT FILIPPO

Ellen Rasmussen
Rønve,i 16, 2600 Glostrup, tlf. (01) 968895

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killlnger tll ealg.

Grethe og Helmuth Jensen
Hostnrpvsl 28, Kolding.

ilf. (05) 524651

Stamnavn ESSIGGARD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

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

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex oq brune

abyssiniere.
Edith og Car! lensen

Pebling,e Dossering 28 st. th.
København N. Tlf. (01)395773

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Seisbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

trf. (0r) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
trf. (01) 39 8s 30

()
) Opdrættere 5

i^^^^^_i
SKOWEJENS siamopdræt

Opdræt af brunmaskede siamesere
Killinger ventes efter Bastian af Elris

medio aug.

Dorothea Brockhoff
Skowej, 7000 Fredericia

Ttf. (05) 92 17 69

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurll og Erik Rugaard

Baggesensgade 34, 22OO København N.
Ttf. (01) 354613

.lNDlGO.
Siamopdræt

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

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

VON CASSELGREEN
Opdræt af chartreux og manx,

svensk import.
lb og Lene Casselgreen

Platanal16 17, Torsted, 8700 Horsens
Trf. (05) 61 05 76

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

ian Slonina
Fredenshøj A116 6, 2300 København S

tlf. (01) 550300. Helst mellem 18-19

Stamnavn AF INI
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Elstedhøj 2, 8520 Lystrup
Trf. (06) 221289

,2

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

Kld Tdrngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebækhus (01) 95 00 95



Blåmasket

Siameser, han
ch. Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCACIB
Killinger lejlighedsvis
til salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) 58 5t 54

Stamnavn

PERSIA

PERSERKILLINGER
til salg

ANNELISE og CLAUS NIELSEN
Heklas A116 4, 23Oo S. Tlf. (01) 55 74 06

a

Qttlh't
HUNDE- & KATTEUDSTYR t

Telelon (Og) 286544
Sag§ndig vejledning v/ Ruth Jensen

Årt i hunde- & katteartiklep
Speciale: Monterede kurve og burgardiner.

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP, 34Ib HILLERøD
Aben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 10-17,30, fredag kl. 10-20, lørdag kl. 10-14.

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



Sta,xnrra,rrn \r () N B E R, Gi

Burmakillinger, brune, meget kærlige

lellighedsvis til salg

*

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28 . 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 51

Stamnavn

SATWEEN BIUE
Opdræt af blå og lillamasket siamesere

a

Til avlstjeneste
lnt. Ch. Salween Blue's Lilla Misti

For brune, blå og lillamaskede siamesere

San-T-Ree Lilac Success
Svensk import - amerikansk afstamning

2xCAC

Killinger til salg
Trf. (06) 127340

Stisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Arhus C

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniere

*
Killinger lejlighedsvis tll salg

Lilli Husted
Reykjavikgade 8,8200 Arhus N

Trf. (06) 168sss


