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Katteartlkler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler
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Kltzyme
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Breu til Huæssebrættet

leg læser ,med stor interesse og fornøjelse
jeres gode og velredigerede blad.

Der er i.midlertid noget, som gør mig æng-

stel.ig og nedtrykt i det sidste nummer af

Hvæssebrættet (4172\ og i flere andre katte-

blade i den senere tid. I dette nummer af

bladet omtales leopardkatte på næsten otte

sider. Jeg har ikke noget imod dis§e smukke

a
På grund af den store arbejdskonflikt har

det ikke været muligt at udsende Hvæsse-

brættet som planlagt i marts måned. Derfor
vil vi forskyde udsendelsen af blad nr. 2 til
1. juli, så der bliver en bedre fordeling over

årets resterende måneder.

Som De vil bemærke, har vi lavet lidt om

på opsætningen af bladet og har også på trods

af alle regler optaget et enkelt læserbrev. Fra

nytår er Dansk Racekatte Klub igen udgået

af bladsamarbejdet og har genoptaget udgivel-

sen af deres tidligere blad, »Katten«. Det vi-
ste sig for svæxt at lave et blad til alle tre

klubbers tilfredshed. Hver især har vi vore

traditioner og synspunkter, som det er lettest

at udtrykke i sit >>eget« blad.

Dette afbrudte samarbejde vil dog ikke få
nogen indflydelse på sideantallet i Hvæsse-

brættet, som fortsat vil være på mindst 24

sider, også oplagets størrelse vil fortsat være

det samme grundet stigningen i såvel med-

lemstallet og de mange nye abonneoter.

Red'

dyr 
- tværtimod 

- 
enhver kattevens hjerte

banker ved synet af fotografierne, og selv om
jeg ikke har set disse katte i virkeligheden,
kan jeg nemt forestille mig, hvor fængslet jeg
ville blive. Men jeres blad burde vel nærmest
være et talerør fo.r racekatte og deres ejere,
og trl dem kan man vel næppe regne leopard-
kar.te.

F-fter min personlige opfattelse skulle disse

dyr have lov til at leve frit, som det har væ-

ret Guds mening. De personer, som siger, at
de hele deres liv har længtes efter at eie en

såda» kat, burde først tænke sig om. Er det
ikke egoistisk kun at tænke på sit eget »ha-

Codex Tryk, Århus C

Til Hvæssebrættets redaktør,

Jane K. Petersen,

Malling Danmark.



Ilører den ikke hjernrne her i lelad,et?

Efter 10 år er det lor lørste garg lykhedet Dr. Rosemarie Volff at lå afAom

efter sine dtærgoeeloter (Oncillø). Billedet dser Ollmpia, en htn-doærgoeelot-
hilling, 10 ager ganzntel. Ejer og opdrætter: Dr. Rosem.ørie lYollf

begær«? Leopardkattene længes sikkert ikke
efter at ejes af os og at holdes indelukket i
små rum. Der findes rnasser af tamkatte, som

vi har mulighed for at tage os af 
- 

sådanne

som er vant til at 'leve med os i vore trange

boliger, og som desuden ikke har store (nu-

ligheder fo.r at klare sig i vore delvis kolde

og ielvis alt for organiserede samfund.

Jeg henstiller nu til racekatteklubber i
alle lande, til dem som redigerer racekatte-

blade og til dem sorn skriver om katte,i disse

bla.ie: Lad leopardkattene og alle deres vilde
slægltninge i fred. Forsøg at få indført forbud
moC indførelse og salg af disse vilde dyr i
vore lande. Tag jer i stedet af de tamme katte
af forskellige racer, som opdrættes i hjem-
landet eller importeres efter behov fra nabc-

lande. Prøv at lære de nye katteejere at passe

deres dyr på rette måde og lær dem at forstå
deres dyr, så forholdet rnellem katte og deres

eiere bliver til glæde for begge parter. Vi

hat så meget at lære og at lære hverandre,

der findes så .mange interessante nye racer og

farver for dem, som vi,l noget ekstra 
- 

det

er fuldstændig unødvendigt at excellere i så-

danne ekstravagancer sorn leopard,katte.

Kdte Stierncreøtz.

2

IIR,ITIII...
læsernes tnening efterlses !
Der har i den sidste tid været en del kritik
af den megen omtale af vildkatte i de sidste

blade. Hvad mener den menige læser? Er det

godt læsestof? eller hører disse katte ,ikke

hje,mme i et blad for kattevenner?

Jeg håber, så mange læsere som muligt vil
give deres mening til kende. Uddrag af disse

breve vil blive bragt i næste blad.
Brevene sendes til bladets redaktør.

latte.



JYDSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Jane K. Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) s5 8218

Næstformand:
lrma Enø Pedersen
Elstedhøj 2, 8520 Lystrup
Trf. (06) 221289

Kasserer:
Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) 52 46 s1
Giro 685(D
Sekrelær:
Lene Wåle Casselgreen
Platanal16 17
Torsted, 8700 Horsens
Trf. (05) 61 05 76

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

Beslyrelsesmedlemmer:
Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Trf. (0s) 66 s3 72
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 558218
lnge Hansen
Vegavej 12, Søften
8382 Hinnerup
Trf. (06) 98 51 47
Winna Greve
St. Stege 13, Dyreborg
5600 Fåborg
Trf. (09) 61 1981

JYRAI('s generalforsamling
fædt i åx sted den 11. februar på Hotel Mercur, Viby J.
Der var igen mødt mange ,rnedlemmer til denne begi-
venhed, sorn da også i år var særdeles l,ivlig.

Til dirigent vaigtes efter rnange afslag og megen

tøven hr. Erik Bugge. Dernæst a.flagde fotmand.en be-

retning og meddelte, at medlemstallet er støt stigende,
og at vi nu vil få et mandat mere i Iandsforeningen
Felis Danica's bestyrelse. Årets to udstillinger omtal,tes

kort, samt de øvrige arrangementer. Nordjysk kreds's
møder orntaltes også. For,manden meddelte til slut, at

Dara.k fra nytår ikke længere har ønsket at deltage i
samarbejdet om vort blad Hvæsse,brættet.

Kassereren gennemgik derefter regnskabet. Der blev
ligesom sidste år fremsat ønsker om yderligere spec,ifi-

kation af enkelte punkter, og de fromsatte forbedrings-
forslag vil blive taget under overvejelse. Der udspantlt
sig så en livlig debat om bladet, dets økonomi, dets kva-

litet og berettigelse. Debatten endte dog i udpræge,t

positiv stemning hos deltagerne.

Der var to ,indkomne forslag, sorn dog efter nogen

diskussion viste sig ikke at være korrekt indkomne og

udsendte, hvorfor ,rnan gik over til at fastsætte kontin-
gentet for 1974. Dette hæves til 35 kr.

De fire på valg værende bestyrelsesmedlemmer var
alle villige til at modtage genvalg. Desuderi foresloges

Ingelisa Bøtresen og rVinna Greve. Under liaffepausen
foretoges ste.mmeoptæll.ingen, der viste flg. fordeling:

Kurt Petersen 37 sternmer

Helmu,th Jensen 45 stemmer

John Bøwes 1, stemmer
Ima Enø Pedersen 34 stemmer
Ingelisa Børresen 15 stemmer
\Winna Greve 32 stemmer

Der var ialt afgivet 46 stemmesedler, hvoraf L var
blaok. Herefter var Kurt, Hel,muth, Irma og §Øinna valgt.

Som suppleanter valgtes Jonna Ran..m og Bent Elund.
B,irthe Markussen og Gerda lVendel valgtes til,reviso-
rer, og revisor-suppleant blev Margaretha Lindh.

Under eventuelt fremsatte Palle Fibiger en henstilling
til ,bestyrelsen om genoptagelse af drøftelsen vedrørende
et medlems eksklusion på sidste års generalforsaml'ing,
idet han mente, der var fremkommet nye ting i sagen,

som berettigede hertil. Bestyrelsen lovede at tage sagen

op igen, hvis der kom en eventuel ansøgning om opta-
gelse fra vedkom,rnende tidligere medlem, og i .så fald

Forttætte: rde 2J
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DANI(AI's specialkokarde
I DANKAT-Information primo januar 1973 gIædede

DANKAT's bestytelse sig over at kunne fortælle rned-

lemmerne om klubbens nye kokarde, der var bestemt for
BEDSTE DÅNKÅT på de katteudstillinger, hvori DÅN-
KATte deltog. Kokarden var, som rneddelt, 'tænkt sorn

en opmuntring til de af vore rnedlemmer, der ofrede tid
og penge på at udstille deres kat(te), og vi håbede yder-

ligere at kunne anspore endnu flere af medlemmerne til
at udstille, ved at klubben selv hyldede den smukkeste

kat udstillet af et DANKAT-medlern. Vi mente der'

udover, at vi ved således at opmuntre vote medlemmer

til at udstille på de øvrige klubbers udstillinger også

giorde disse klubber en tjeneste - 
det er dog også en

slags penge, der betales i udstillingsgebyr for en kat,

foruden at katten ar på udstillingen.
Desværre faldt denne tanke ikke i god iord hos to af

de danske katteklubber. Man hævdede, at man ikke hav-

de tid til også at udvælge BEDSTE DÅNKÅT, således

!1g1, p1æmien kun en belastning, man ikke kunne eller

ville påtage sig, og at prærnien yderligere ikke passede

ind i de pågældende klubbers præmiesystemer. V'i fot
vor part er villige til at indrømme, at udvælgelsen af

denne kat ville tage lidt tid; men det gør io enhver ud-

vælgelse af en r>bedste kat« af den ene eller anden slags.

Dog - 
det var et argument, DANKAT's bestyrelse om'

end med skuffelse måtte bøje sig for 
- 

vi havde io
ment det så godt for alle Parter.

I udlandet har vor lille, hvide kokarde haft succes. Den

er blevet modtaget af enhver værtsklub med megen tak;

man har fra de pågældende klubbers side hierteligt gra-

tuleret den glade efer af vinderkatten, og DANKÅT's
navn er blevet bemærket'i forbindelse med præmieover-

rækkelsen.

Og her er mere positivt, idet vi sidst men så absotrut

ikke mindst rosinen i pølseenden 
- 

vil nævne

og takke for, at |YRAK har modtaget og uddelt samt

forstået tanken bag DÅNKAT's specialkokarde til BED-

STE DÅNKAT. På JYRAK s udstilling viste man vilje
til il tage den tid, der skulle til 

- 
og i kataloget blev

der giort plads til DÅNKÅT's præmier. Vi havde nem-

lig i foråret 1972 modtaget to smukke blå-hvide kokar-

der fra SUROK, 6n til bedste langhårskat og 6n til bed-

ste korthårskat i DÅNKAT. Disse blev safiunen med den

hvide DANKAT-specialkokarde udsat på JYRAK's ud-

stilling i Veigård-hallen i november 1972. Ja, rnan var

Forttættet ide 22

Formand:
Annle Christensen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev
Ttf. (01) 947254*)

Næstformand og fungerende
kasserer:
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej 18, 2.tv., 2730 Herlev
rf. (01) 947254")

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,
2670 Greve Strand.
Trf. (01) 90 46 37.

Konsulent:
Eva Hilfling-Olesen,
Tranumparken 2, 5. Lejl. A.
2660 Brøndby Strand.
TIf. (01) 736024 (efter kl. 13).

Bestyrelsesmedlem:
Vicki Wennergren,
Beatevej 4, 1. th., 2500 Valby.
Trf. (01) 4677 85.

.) Svarer formandens telefon ikke,
bedes De venligst ringe til sekre-
tæren.
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DBTUM§$
DANKATS bestyrelse:

Vice- og stambogssekretær:
Bente Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,
2670 Greve Strand.
Tlf. (01) 904637.
(Giro, se kassereren).



CAntrEOSl - de lra,rm6farrrede trDersere
af Jannie d.e longb-Schep, Holland

llomeo uan WierinxLesle ligner på det.rortlbaide billede neil en baid perser, rnen er Aamå-

f arttet. Opd.r.: lannie de !ongh-Schep, Hollantl

Skønt karn6-killinger har kunnet noteres i ad-

skillige kuld gennem de sidste 20 år,,begyndte
en virkelig udvikling øf f.aryen ikke før i
1950. Det bør bemærkes, at kam6en var ikke

et nyt langhårsopdræt, men kun en ny farve
i perseropdrættet. Denne varietet er bestemt

attraktiv nok til at anspore opdrættere, og

det er glædeligt, at kamEer nu forekomrner i
stigende antal p& katteudstillinger ,i Europa,

Vanskeligheden ved de endnu ikke aner-

kendte farver ligger altid i spørgsmålet, i
hvilken retning vi skal opdrætte. I alminde-
lighed skal kamder se ud sorn følger:

Hvert hår skal nuancere fra elfenben, hvidt
eller off-white i bunden til en blød creme eller
dyb rød farve i spidsen. Som det er tilfældet
med de silvers, varierer spidsernes marker.ing

fra en del af kroppen til en anden. På under-
siden er farven næppe synlig i det hele taget,
men på ryggen og spidsen af halen træder
farven tydeligt f,rem som et fuoklende slør.
Den ,mørke farve i ansigtet er indrammet af en

off-white halskrave. Da der er tale om en

ticket kat ligesom de silvers, kan kamden være

SHELL CÅMEO
(lys shell) - 5r741snds til chinchillaen

SHADED CAMEO
(ligesom den shaded silver) eller

SMOKE CAMEO
(kraftigt ticket ligesorn den blå og sorte

smoke).
Man skal blot forestille sig en smoke eller

silver pels, hvor de imørke partier er creme

eller røde i stedet for sort, og man har en

5



kam6. Øjenf.amen for alle kam6er er kobber.

Jeg finder karndens personlighed fortryl-
lende. Dens tempera,ment er blidt, og den er

let at have med at gøre og meget hengiven.

Der er problemer med at opnå en lævn skyg-
ning, idet farven skal være jævnt fordelt som

hos de silver katte. Også kam6en har tilbøje-
lighed til at have en l,ettere knoglebygning og

en ,blødere pels end de ensfarvede persere.

Killingerne er ved fødslen rød rnakrelstri-
bede. Allerede på fødselsdagen vil man kunne
udpege den kill'ing, som bliver kam€. Hovedet
er næsten hvidt og bugen meget lysere end

ryggen, igen ligesom en nyfødt silver. Den
meget lyse shell kam6 kan væte næsten hvid
over det hel,e.

Nogle kommentarer om ka,rn6-farven kan

måske være til nytte, når man v,il placere

kam6en rigtigt:
Kam6 fås ved krydsning af en silaereller

smoAe med en kat rned rødt gen (f, eks. skild-
paddefarvet, blå-creme, rød eller creme). In-
dikationen af det sandsynlige resultat:

hvis .man parrer

- 
.en han fra s,ilver afdelingen med en hun

fru en rød-genet afdeling, er chancerne

store for, at man vil fl en kanzå-høn.

- en hun fra en silver afdeling med en cre.me

eller rød han, er der store chancer for at

få 6n eller llere hamå-bunner.

- en hvilkensomhelst førstegenerations kam6-

han med en hvilkensomhelst førstegenera-

tions karn6-hun, vil der være store chancer

foq at kuldet vil bestå af l5 Vo kamder.

Man kan også forvente kam6er, hvis de

2 nødvendige genetic-faktorer (det shaded

og rød-creme gen) er tilstede 6n eller 2

generationer tilbage. F, eks.: En hvid han

parret med .en blå-creme skulle give en

kam€, hvis den hvide hans far var en

smoke.

Parringen af smoke-katte og katte rned rødt
gen resulterer sædvanligv,is i shaded kam6er

eller s,moke kamder.

Kamden bør anerkendes for, hvad den er,

og ikke straks anfages for ,en dfulig creme

eller en dirlig rød. På afstand ser den SHELL
CAMEO ud som en hvid kat. Man må tæt på

Kuuas Pink Chanapagne. Ejer: fru Kirscbner,
Tyskland

for at se det tynde glitrende farveslør hen

over ryggen og siderng og på halespidsen.
Ånsigtet kan være helt hvidt eller rneget let
sløret. Frem imod halen bliver rygfarven ,kraf-

tigere eller fortsætter til halespidsen. Benene
fremtræder for det meste hvide.

Den SHADED CAMEO har et mørkere an-

sigt end den shell cameo, med farve i ansig-
tet og eo mørk skygning, på afstand kun brudt
af den lyse halskrave. Benene matcher med
siderne og skai være »åbent-rød«. Almindelig-
vis er der,en skarp kontrast mellem halespid-
sen og halens hv'ide underside. Bugen er hvid
eller elfenbensfarvet. Farven på ryg og sider
skal være jævn, ikke uregelmæssig.

Den SMOKE CAMEO ser ud oppefra sonr

en rød 'kat eller en creme kat med en lys
halskrave. Den smoke kam6 kan enten være

en rød smoke (red smoke) eller en creme

smoke (cream smoke) (ligesom vi har blå og
sorte smokes). I begge tilfælde vil underpel-
sen, når man skiller hårene, være hvid eller
elfenbensfarvet. Også bug og krave er hvid
eller elfenbensfarvet.

Hvordan skæiner.rnan en sheel cameo fra en

shaded cameo? Groft sagt vil vi foreslå, at

6
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hvis /s e1ler mindre af hårenes fulde længde grønne øjne). De fleste shell-kam6er, som
på siderne ef fød eller cfeme, er katten en oftest er resultatet af en krydsning af chin-
shell cameo. Hvis tl til /2 af hårene er chillaer og katte med rødt gen, har gyldne
ticket med rødt eller creme! er det en shaded eller majsgule øjne. Hvis opdrætteme evt. ikke
cameo. Hvis /2 ellet mere aJ hårene er rødt kan lide den farve, kan de fjerne den ved
el1er creme, så er katteo en smoke cameo. videreopdræt. Mange synes, at den blide
Den resterende del af håret ind imod huden gyldne er en bedre øjenfarve til den shell
skal være hvid, off-white eller elfenbensfarvet. cameo end en strålende kobberfarve vil være.

En ting af stor vigtighed er at være oP- På den anden side vi1 opdrættere, som starter
mærksom på at identificetg enhver ndårlig med smoke, automatisk få orangefarvede øjne
creme<r eiler »dårlig rød«, som ved en fejl- hos afkommet.
tagelse bliver præsenteret som kameer. Når I kuldet efter den første krydsning hen imod
man skal afgøre forskellen, se så på kraven kam6er kan der forekomme hunner, som ikke
og underpelsen. Hårfarven ved roden skulie er kam6er, men som er af stor genetisk betyd-
af,gøre sagen. Hvis katten er gul eller let ning for clen, som ønsker at opdrætte kam6er.
creme helt ned til huden, så er katten crerne De kan være silvers eller smokes med creme
e1ler rød, og ikke kam6. Vi må ikke l4de eller røde pletter ,i pelsen. De er bærere af
kamd-afdelingen blive ,en dumping-klasse for kamd-genet, selvom farven ikke ses i deres
dår1ige røde og cretne. pels, og mindst 6n killing i kuld efter dem

Hvis rnan starter med silver beholdningen vil blive cameo, ligegyldigt hvilken farve de

på den shaded side, skal man parre en kat palres med, selv en sort, blå eller hvid. Disse

med grønne øjne med 6n med orangefarvede 2-fa:rvede skønheder viderebringer kam6-far-

øjne (den orange farve er dofifnant overfor ven, ligesom de skildpaddefarvede fører sort

den grønne. En kam€ kan derfor aldrig have Forxettes side 16

Aischa tom Erlenhof , Opfu.: Rosenarie Kirtchner, Tyshland



Uindhudne gæsten i pelsen
Panasitangneh og hekæmpelse hos katte

af Dr, Vet. Hannt Christo'ffersen

Ved ordet utøj rejser hårene sig let på hove-

det af folk, og man støder på harme og in-

dignation, når rnan vover at stille en sådan

diagnose. Dog sejrer tilliden til den rnedi-

cinske dom til sidst, og der skal hurtigst mu-

ligt ske en virkom bekæmpelse, for hvem

bryder sig om at have en kat fuld af mider

eller lopper i huset?

Disse uindbudne gæster i pelsen, i eller på

huden af kattene vækker ikke kun af hygiei-

niske synspunkter anstød hos menneskene, de

forårsager også selvstændige hudsygdomme og

giver anledning til komplikationer eller fø|ge-

sygdom,rne og kan også overføre infektions-

stoffer (bakterier, virus). Loppen er sågar

mellemvært og dermed smittebærer af en

farig bændelorm. Derudover svækker et

stærkt utøjsangreb dyrets almindelige mod-

standskraft,ganske betydeligt, således at f. eks.

infektionssygdomrne sorn kattesyge hurtigt og

med et alvodigt forløb kan sprede sig ud i
koppen.

De vigtigste utøisarter hos katte - i det

følgende merc nøjagtigt nævnt ved den me-

dicinske betegnelse ektoparasitter - er mider

og lopper. Desuden forekommer også angreb

med blodrnider, høstgræsmider og hårsæks-

mider. De udprægede dyrearts-specifike lus

har derimod næppe nogen betydn'ing hos katte'

Disse ektoparasitter har hver for sig speciali-

seret s,ig i en bestemt vært og kun i undtagel-

sestilfælde gfu de over på andre dyr.

Mider

Hos katte forekommer der hovedsagelig 2

midearter, nemlig skabsmiden og øremiden'

Øremider kan også forekomme hos hunde og

kan overføres fra hund til kat og omvendt'

Mider er rundagtige ovale insekter af en

størrelse (diameter) på cø..0,1-0,3 mm

(skabsmiden) hhv. 0,3-0,5 'm,m (øremiden)'

De kan derfor næppe ses med det blotte øje'

Miderne udvikler sig fra et larvestadium via

hudskifte oyer 2 'såkaldte nymfestadier til

Øreniden

Denne indskrænker sig hovedsageligt til inder-
siden af ørelappen og den ydre øregang. Også.
denne mide borer sig ind i huden ,hvowed
der opstår ,kløe, og når katten kradser, op-
står der betændelse på de pågældende steder
på huden. Disse kan live så hæftige, at det
kan [øre til en uomrnehindesprængning, hvil-
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kønsmodne mider. Først da er de i stand til
at formere sig, d.v.s. hunnen lægger æ9, hvoruf
larverne så kommer. De enkelte udviklingstrin
adskiller sig morfologisk kun lidt fra hin-
anden (ufuldstændig metamorfose). Hele ud-
viklingen fua æglægnin'gen til den formerings-
dygtige mide varer 2-1 tger.

Smitten med roider sker for det meste ved

kontakten med andre dyr. Særlig fare består

der derfor f. eks. på katteudstillinger (dyr
med skabs- 'eller øremider burde slet ikke til-
stedes adgang), i kattehjem eller hos katte-

opdrættere. Enlige stuekatte er m,indre udsat,

dog kan omgang med mindre velplejede slægt-

ningc (omkringstrejfend,e katte) allerede byde
på smittefare. Ved rnassivt indgreb er smitte
via mellemled (mennesker, redskab, o.s.v.)
mulig.

Skabsmider begynder i hovedområdet, for
det meste på overfladen af ører, og derfra
breder de sig ud over hele hovedet og nak-

ken, så på poterne og tilslut på hele krop-
pen. I begyndelsen opstår en heftig kløe, da

miderne borer sig ind i huden. På disse steder

danner der sig små knopper og hævelser, så

skorpeagtigt hududslet, og endelig sår og skor-
per. Huden bliver tykkere og danner folder.
På de syge steder af huden falder hårene af.

På grund af kraftlg kløe kradser kattene sig
hele tiden. Derved kommer det til læskende

såroverflader, som kan blive inficeret, så at

der danner sig hudbetændelse fuld af bullen-
skab. Særlig udsatte for rnidesygdomme med

alle deres lølger er katte, der fodres for en-

sidigt og frem for alt med utilstrækkelig af
vitaminer, minaralstoffer og sporelementer.



Alle tiders gaYer for katten!
PROCAT vitamintilskud

LYOCAII øjenbadevand
til både hund og kat

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

PEDOCAfl beskytter kattens trædepuder mod bl. a. vejsalt

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

lmportør: Farm. Lab- FERBING A/S
Ttf. (01) 71 1932

Producent: FERRING AB, Malm6

ket for det meste har en mellemørebetændelse

til følge. Disse følgesygdofilme er ligeså tungt.
vejende som de egentlige øremider. Mar. bør
derfor ved det rnindste tegn på øremide -skæv holdning af hovedet, kradsen, hoved-

rysten - lade foretage en undersøgelse hos

dyrlægen. Diagnosen er relativ let at stille,
og der kan stralc indledes en virksom be-

handling.

Høstgrætniden
Disse ektoparasitter hører ligeledes til mide-
gruppen, .fnen ef strengt taget ikke nogen

miile. Kun disse miders larver har en parasi
tær levemåde. Nymferne og kønsmodne ,mider

lever i jorden og ernærer sig af døde planter,
muld, o.s.v. I eftersommeren, i sjældne til-
fælde også om foråret, sker der en formering
i rnassevis. Larverne kryber op i knæhøjde på
planterne og angriber derfra mennesker og
dyr. De er forholdsvis lette at genkende som
ganske små bitte prikker i en gul eller orange-
rød fremtoning på kattenes poter og ben.
Larverne borer hul i huden og suger vævs-

væsken (ingen ,blod) ud af de øvre hudlag.

Efter en uges tid lader de sig atter falde til
jorden for at udvikle sig til harmløse nyrnfer.

Et angreb af laner af høstgræsrniden forår-
sager kløe hos kattene, undertiden blærer og

pudsdannelser, ved særlig stærke angreb også

mideagtige sygdomstegn.

Bekænpehe af niderne
Behandlingen af rnideangreb, og det gælder

for alle 3 midearter, hvororn der her ,er tale,
er ikke forbundet med større vanskeligheder,
når rnan blot behandler rettidigt og med virk-
somme medikamenter. Der bør her udtrykke-
lig advares mod at anvende alle mulige »hus-

recepter(( af enhver art. Disse husråd er enten

fuldstænd,ig uden virkning, eller de er sær-

deles giftige og ufordelagtige for kattene.

Særdeles virksomt og uskadeligt for dyrene

i de foreskrevne anvendelseskoncentrationer er

de moderne kontaktgifte. Af disse har Alrgan
(Hoechst) forlængst vist sig sikkert. Det fås

teceptfrit på apoteket, dels som pudder til
pudring (mindre velegnet til midebehandling),
dels i sprayform og som vaskem.iddel (pulver
til blanding med vand til afvaskning).
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Hos gennemopdrættede, ømfindlige katte
skal man afstå fra at bade eller vaske hele
kroppen, under sådanne omstændigheder kan
der opstå ufordøjeligheder ved, at katten slik-
ker pelsen eller kommer til at drikke noget
af badevandet. Den rigtige fagmæssige mide-
behandling foretages 1 gurge i en afstand af
hver 2 dage som afvaskning af de angrebne

steder på huden og deres umiddelbare orngi-
velser. Dermed dræbes imidlertid ikke mider-
nes æ9, så denne »kur« bør gentages efter
12-14 dage. Herved bliver så den i mellem-
tiden udviklede yngel dræbt, inden den er
kønsmoden og kan lægge æg igen.

}.[.ed Åløgan-spray behandler man så under
midebehandlingen kattens leje, kurv og lege-

tøi samt revne! og fuger i katterummet. Er-
faringsmæssigt opholder nogle mider sig her,

og de overlever natudigvis dyrets vaskebehand-

ling og kan senere føre til ny sygdom, så man

let er tilbøielig til at tro, at præparatet har
været uden virkning.

Anvendelse il spruy i ørerne støder på
grund af suset ved sprayningen og den kulde,

som drivgassen udvikler, for det ,meste på

kraftig 'modstand hos kattene. Heller ikke
vaskebehandlingen af ørerns er altid lige be-

hagelig. På dyrlægens ansvar bør man i så-

danne tilfælde anvende en midedræbende øre-

olie, som ligeledes gentagne gange rnå komrne

i øregatgen. Denne behandling er imidlertid
ikke ganske ufarlig, da betydelige beskadigel-

ser kan opstå ved kattens afværgebevægelser.

Bedst er det at ovedade behandlingen af øre-

mider til dyrlægen.

Mideme er de mest udbredte og farligste
ektoparasitter hos katte. Derfor har vi beret-

tet så udførligt herom. De øvrige allerede

nævnte ektoparasitter, lopper, blod,mider, hår-

sækmider vil blive omtalt ,i en senere artikel-
(frd »>die EdelAatze ,rr, 1172).

Pos pd den lritløhende kot
Lader man sin kat løbe frit omkring er der
mange farer, der truer. Den eneste mådg man
til dels kan bes§tte den på, er at give den

halsbånd på. Kattefangere oplyser, at de ikke
tager katte med halsbånd, ligesom de tilsyne-
ladende betlagter langhårskatten som en kat
med et bestemt tilhørsforhold. Kattefangere
opererer over hele landet med intervaller på

3-6 måneder, hyppigst i tættere bebyggelser,

men dog også i omegnen af byer. Der gøres

kort proces på stedet, og der skelnes ikke mel.
lem siameser, burmeser, etc. De påstår, at så

snart ,en kat har været borte fra sit hjem i
blot 8 dage, er den total vild.

Men det er ikke blot farer i trafikken og fa
kattefangernes side, der truer. Der findes til
stadighed en lyssky eksport sted af såvel
katte som hunde til Sverige til forsøgsdyr, og
her synes man ikke at skelne mellem katte med
eller uden halsbånd. Der betales op til kr.
75,- f.or hver kat og kr. t50,- for hver hund.
Overførslen siges at foregå via DrryørlLim-
hamn. Det kan derfor ikke siges for ,tit:

PÅS PÅ DEN FRITLØBENDE KATI ail

BOGANMELDELSE
Ada v. Bach's bog Katte (J. Fr. Clausens

Fodag) er netop kommet i ny udgave.

Bogen er ajourført med hensyn til nye ra-

cer og farver, der er dukket op siden sidste ud-

givelse, og der er enkelte nye billeder.
For tiden er udviklingen inden for katte-

sporten imidlertid så stor, at de nye farver,
f. eks. inden for burmesere ikke er kornmet
med. Dette er dog ikke at laste forfatterin-
den, sorn umuligt kunne have forudset den

eksplosive interesse for nye racer og fawer,
der er dukket op herhjemme.

Personlig glæder det mig meget at konsta-

tere, at det forbehold, der så tydeligt var ud-

trykt i 1969-udgaven over for de nye siam-

fawer, et faldet ud i denne udgave. Det må

så absolut være en forudsætning for en all-
round kattebog, at den åbent fortæller om

alle racer og farver uden fordomrne ovet for
nye ting.

Katte er en god håndbog for begyndere

inden for kattesporten, som her finder svarene

på de fleste wivlsspørgimål med hensyn til
opdræt, sygdom og udstilling.

lane.
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AIugan
udrydder utøj.

Det har udmærket tolerans,
er lugtfri, let og renlig at på-
føre og tilklistrer ikke pelsen
på de behandlede dyr.

Der kan vælges mellern for-
skellige tilberedningsformer
Alugan pudder, Alugan aero-
sol spray og Alugan koncen-
trat til badning og vask.

Alugan forhandles på apote-
ket i håndkøb og må kun be-
nyttes til behandling af hun-
de, katte og pelsdyr. FffiEHT'?Å @tr i"ii,'j# 

^ " 

"'

Dohhelt-udstilling
rVeekenden den 24^ og 25. februar stod rigtig
i kattenes tegn, ,idet Darak havde udstilling i
Odd-Fellow Palæet og Sydkatten på den anden

side af Sundet i Måsshallarna.
Det var alle tiders chance for katteinteres-

serede til at slå to fluer med €t smæk. Stot
morskab vakte det også hos os tilskuere, at vi
kunne møde nordiske kattevenner på den ene

udstilling og kort efter træffe dem igen på

den næste^

Bortset fra at det var samme weekend, var
der stor forskel på de to udstillinger. Odd-
Fellow Palæets lille sal og forgyldte ornarnen-

ter harmonerede ikke rigtig med de mange
kattebure, ng der manglede plads og luft til
rigtig at kunne se dyrene. I Måsshallarna var
der lys, luft og plads, og vi slappede rigtig
af og rød i ro og mag virkelig at kunne se

kattene og følge bedøm,rnelsen,

Det er synd, de moderne haller i Danmark
er kommet så højt op i pris, at klubberne er

henvist til at lade sig nøje med tidligere tea-

tersale og seiskabslokaler. der ikke indeholder

tsonny-Boy, chinchilla. Eler: G. Matuszewski
og G. Pettersson. Kolbåck.
de rigtige rnuligheder for udfoldelse i den

store stil.
De bedste katte i Odd-Fellow Palæet blev:
Bedste langhårskat: Ch. Mini af Kazvin,

hvid perser. Ejer: Evy Dalving.
Bedste langhårsungdyr: Buchardt's Cecilia,

blåsmoke perser. Ejer: Alice Ruben-Larsen.

Bedste langhårskastrat: Bremergårdens Kash-
mir. blå perser. Ejer: Anni Vinqvist.

Bedste langhårskuld: Of Sweet Harmony, 3

killinger. Ejer: Grethe Måttensson.
Bedste korthårskat: Rangoon Pink Schascha,

lillamasket siam. Ejer: Ingel,ise Jako sen.

Bedste korthårsungdyr: Bosinver §Øah-§fah,
creme burma. Ejer: Birgit Nehammer.

Bedste korthårskastrat: Int. pr. Dormet Pri
Ter Epsilon, aby. Ejer: Fanny Eldevig.

Bedste korthårskuld: Lan-Mey, burma. Ejer:
Birthe Jacobsen.

I Malm6 blev de edste katte:
Bedste langhårskat: Ch. Crowdecote Blue

Bonnet, b1å perser. Ejer: Brita Kastengren-

Remborg, Linkdping.
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Bedste langhårsungdør: Solstadens prins
Bedste langhårskastrat: Int. pr. Ruthsborgs

Chi, chinchilla. Ejer: G. Malmkvist, Malmti.
Bedste korthårskat: Int. ch. Brobackens Lilac

Saba, lilla siam. Ejer: C. Linde, Bromma.
Bedste korthårsungdyr: Ra,irnon Nilq cho-

kolade siam. Ejer: L. Hanik, Ångelholm.
Bedste korthårskastrat: Int. pr. Jimmy, run

siam. Ejer: G. og Ch. Jacobsson, Arl6v.

* Lidt om hvent *
PLENARMøDE
De fire ,katteklubberunødes St. Bededag, d.
18. maj kl. 11,00 på Ole Lunds Gaard, Kor-
dilgade 1-3, Kalundborg, til det ådige ple-
narmøde i Felis Danica. Eventuelle interesse-
rede er velkomne som tilhørere.

STAMTAVLEKOPI
Er Deres kat's stamtavle bortkommet? Så

kan De bestille en ny gennem klu,bbens stam-
tavlesekretær, hvis De kan fremskaffe de nød-
vendige data på. katten. Det vil dog tage et
stykke tid at fremskaffe en kopi, idet man af
sikkerhedsmæssige grunde har vedtaget i Felis
Danica, at en sådan kopi skal ligge hos stam-
bogsføreren i mindst 3 mdr., før den udleve-
res til kattens ejer mod sædvanlig betaling.

STøRRE KRAV TIL DE BEDSTE KATTE
På mødet i Felis Danica d. 2512 enedes man
desuden om at kræve rnindst edømmelsen
excellent 1, for at en kat kan blive bedst i
farven, racen eller erhverve en af de otte
eftertragtedg »bedste titler«. Deq at et kuld
er alene i klassen, er altså,ikke længere grund-
lag nok for en titel som bedste kort- eller
langhårskuld. Bedømmelsen skal være mindst
excellent 1, før titlen er hjemme.

STAMTAVLESTATISTIK
1972 har bekræftet den stigende interesse for
racekatte herhjemme. I løbet af året er ud-
stedt 1354 stamtavler mod t22L i t97L.

At interessen er vokset støt gennem ålene
ses bl. a. af, at der i 1966 kun stambogsførtes
660 .katte. I 1967 wt antallet 752, i 1968
steg tallet til 798, for så i 1969 tt stige me-
get kraftigt til 1104 nye registreringer. I
1970 stambogsførtes 12OO katte.

Kornrnende rrdstil linger
1 973
Maj
19.-20. Grenoble, Frankrig
26.-27. Turin, Italien
26.-27. Orebro, Sverige

Juni

2.- 3. Namur, Belgien
23.-24. Le Havre, Frankrig

Juli
t4.-L5. Vichy, Frankrig
L5.-16. Vis y, Sverige

August
4,- 5. Roskilde, DARÅK

September
8.- 9. Ånvers, Belgien

15.-16. Randers, IYRAK
22"-21. Ångers, Frankrig
29.-30. Skiivde, Sverige

Oktober
6.- 7. Købenbaan, Racehøtten

6.- 7. Helsinki, Finland
l).-14. Bergen, Norge
13.-14. Paris, Frankdg
27.-28. Essen, Tyskland

November
3.- 4. Gdteborg, Sverige

3.* 4. Neuchatel, Schweiz

F.L.F.E.'s genetalf orsamling

December
1.- 2. Toulousq FranLrig

1974
Januar
19.-20. Bmxelles, Belgien

Marts
2.- 3. Århøt, JYRAK

40 årc iubilean
16.-11. Oslo, Norge
3D.-il. Berlin, Tyskland
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Stamnavn ISIS
Til avlstjeneste: blåmasket siamhan

Ch. BENJAMIN BLUE ISIS
2 x CAGIB

Blå- og brunmaskede killinger le!lighedsvis
tit salg.

Henvendelse (03) 23 29 90
Anna Bøggild

Søndermarken 36, 3060 Espergærde

I

CYRENAICA
hvide - blå
Killinger lejligheCvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 2071 th., Køoenhavn ø, tlt.(01)292660

i

l

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

KATTE

HUNDE

Stamnavn

BUGMRRDlF
Perseropdraet i farverne blå, chinchilla
og silvers.

a

Killinger haves til salg.

Alice Ruben Larsen
Godthåbsvej 101,2000 København F.

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

prrrsion ro^
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Katte, hunde

og fugle
modtages i pension

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

SIAMtIPDRÆT
Bran, blå, lillamasket

IIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

c
Max Krogh Grønning

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

von
CASSELGREEN

a

RøDE EUROPE
&

CHÅRTREUX
Lene Wåle Casselgreen,

Platanalle 17, Torsted, 8700 Horsens

Killinger lejlighedsvis til salg.

Chartreux-kuld ventes medio juni.

Bestillinger modtages gerne -

(,5 - 610576

o

ææ

IlÅIITN5
gode billeder

BUBMAKITTINOER
TIL SALG

lngen indavl -
meget hengivent temperament, livlige,

intelligente - ren brun farve
Virkelig gule øjne

Slarnnavn: OF DOMINICA

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

ææ

Kattens lotogral
Børge Nlelsen

Ranfzausgade 28, 9Cn0 Aalborg
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EFTERLYSNTNG I
CHATUL SABRA fra lsrael - kaldet Tulle
vej/Lyngbyvej. Tulle er en brunspættet
korthårskat (rustfarvet men ikke rød)
med 6n beige og 6n sort forpote. An-
sigtet ligesom delt i midten med en
bred sort streg ned til snuden. En me-
get særpræget udseende kat, meget
,,snakkende", og hun vil højst sandsyn-
lig søge kontakt for at få føde. Mulig-
vls forsøger hun at finde tilbage til Kral-
husparken i Ordrup. Enhver oplysning
modtages med taknemmelighed. Stor
dusør udloves for kattens tilvejebrin-
gelse.

Dag: Sundby 3601
Aften: 30 14 76

Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev
Ttf. (01) 9472s4

Stamnavn

It
t
t
t
t

Killinger til salg efter
BELCANTO ARTAXEBXES

eng. import, og
CH. ARTEMIS AF DYREBORG

Champion i Iøbet af 3 udstillinger -
3 gange bedste burmeser

,,AT DYREBIIRG..

*

Burmeser opdræt
Winna og Kaj Greve

St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg
TIf. (09) 61 19 8r

Stamnavn

Specialopdræt af chinchillafarvede persere,
samt blå - blåcreme og creme.
Ti'l avlstjeneste:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth

(chinchi I lafarvet)
Tarzan af Hammersholdt 2xCAC (creme)
Blue Boy af Kivio (blå)
Killinger Iejlighedsvis til salg.

Fru Kirstine Gammelgaard
,Æ"røvej 16, 9900 Frederikshavn

Ttf. (08) 420510

r5

-INDI(GIO-
Udsøgt siamopdræt - flere maskefarver

Specia!e:
Iabby Point siamesere efter engelsk

import.
Første danske internationalt anerkendte

opdræt.

Avlshan:
,,lndigo Tai-Pan" (Seal Tabby Point)

- eget opd.ræt.
Sunde killinger Iejlighedsvis til salg.

Annie Christensen

Etr [3EVt@



Kauas Cotton Kandy, 9 rndr. gamnel. Ejer: Rosenarie Kiuchaer, Tythland

CAI\ÆEOS - loruat fta ide 7

og rødt v,idere. Disse shaded skildpaddefarvede
er yderst vigtige og kan frembringe det mod-

satte køn carneo en generation tidligere, end

det kunne opnås ved lige opdræt.

Cameos kan have en god virkning på smo-

kes. Hvis en 3. el. 4. generations-kam6 parres

tilbage til smoke, bliver den lange pragtfulde

hvide underpels dominant og giver den samme

slående kontrast rnellem sort og hv,id, som

er karakteristisk hos kam6erne i tødt og

hvidt.
I 1959 blev Cameo Cat Club of America

dannet for at virke til frernrne for opdrættet
og udstillingen af cameos. Deres standard for
kamd-perseren er som følger:

Shell eameo: Underpelsen skal være lys

creme, næsten hvid. Pelsen på ryg, sider, ho-

ved og hale s.kal være tilstrækkelig ticket med

rødt til at give et fint udseende af glimmer.

Ansigtet og benene kan være svagt skygget

med tickning, men hage, øreduske, bryst og

mave skal være hvid uden tickning. Øjnene

skal have en blød gylden farve (ikke gule)
og øjenranden og næsespejlet .mat rosa.

Shaded. cameo: Den shaded cameo skal være

ren rød uden aftegninger, skyggende gradvis

ned på siderne, mod ansigtet og hale fra mørk
på ryggen til hvidlig creme på hage, bryst,
bug og under halen. Benene skal have sam,rne

tofle som ansigtet. Det almindelige indtryk
skal være mere rødt end den shell cameo.

Øjnene skal være ko ,ber, rødgyldne og øjen-

randen og næsespejlet svagt rosa.

Smohe caneo: En smoke cameo kat's ud-
seende skal være en dyb, rødlig beige farvg
med hvid eller vel afgrænset underpels, røde
eller dyb beige spidser og maske, med hvid
eller lyse creme halskrave og øreduske. Øj-
nene skal være kobber.

Fejl: tabby-tegninger og lys øjenfarve.

Caneo tøbb1: Den lyse grundfarve skal aJ-

brydes af fint afgrænsede røde eller beige af-
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tegninger. Øjnene skal være rødgyldne eller
kobber.

Jeg håber, at mange opdrættere og katte-
elskere glæder sig over cameos. Opdrættere
bør ikke blive skuJfet for hurtigt. Naturlig-
vis er der pro lemer, men disse kan løses,

når man arbejder sammen. (Når alt kommer
til ait, er der stadi§ problomer i silver afde-

lingen efter alle disse år). Jeg håber at oven-

nævnte vil være til hjælp med at få kam6erne

rigtigt sorteret og udstillet.
Cameos registreres under 13 a.

Udstillingen i Stockholm
På Stockholm Kattklubbs 29. irt. katteud-

stilling i Marmorhallerne den 2. og 3. dec',

havde man i år sløjfet den festlige juleud-

smykning, som de tidligere år e1lers var

rned til at sætte stemningen i vejret og

gøre netop denne udstilling til noget ganske

sær1igt.

Der var ca. 5OO katte, der for langhårs-

kartenes vedkommende blev bedømt af

Anne-Lise Hackmann, Tyskland, Edel Ring-

sted, Danmark, og Carl-Kristian Gulsett,

Norge, medens Toini Tikkanen, Finland,

Inga Nordn, Sverige og Edith Dunvald,

Danmark, dømte korthårskattene.

Bedste blev:

Langhår: Ruthsborgs Belinde, blå perser.

[,jer: Chr. Chatillon-ril/inbergh, So1na.

Ungdyr: Rabackens Colonel, brunm. co-

lourpoint. E.jer: Alva Lundegård, Mj61by.

Kastrat: int. Ch. og Int. pr. Briarry Ni-
gella, blå colourpoint. Ejer: Brita Kasten-

gren-Remborg, Link6ping.

Korthår: Ch. Tabu, silvertabby europ6.

Iijer: Mariar,ne \(/esterberg.

Ungdyr: Sant-T-Ree Dark Echo, brunm.

siam. Ejer: Eiwor Åndersen, M6lnlycke.

I(astrat: Pr. Sant-T-Ree Charm, choko-

lademasket siam. Ejer: Eiwor Andersson,

M6lnlycke.

Kl. 5 - kuldkassen - omfatter for tiden

kun killinger mellem 3 og 4 måneder, hvor-

for der kun fandtes meget få ku1d. Til
gengæld talte huskatteklassen 12 katte. Man

vælger hsller ikke mere publikums favorit,

Mis Stockholm.

Som man desværre også kan opleve det

på vore hjemlige udstillinger, var der mange

langhårskatte, der slet ikke var forberedt

til udstilling. Sådanne katte måtte i flere

tilfælde ved bedømmelsen se sig forbigået

på grund af dårlig forberedelse, hvilket må

være ærgerligt for ejeren. Det kan derfor

ikke pointeres nok, at enhver kat bør for-

beredes ti1 en udstilling.

I Sverige bruger man at vælge årets kat,

d.v.s. den kat, der har opnået det højeste

antal points på udstillinger i årets løb. .Årets

kat 1972 blev kåret i Stockholm. Det blev:

CRO\øDECOTE BLUE BONNET, b1å

perserhun. Ejer: Brita Kastengren-Rem-

borg.

Det særlig smukke ved denne kat er dens

helt lyse b1å pels. Med et hej og på gensyn

i Oslo i marrs 1973 til Noraks 35 års jubi-

læumsudstilling og festligheder, tog jeg af-

sked med svenske og norske kattevenner,

arl.
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TEDDY, rnin rrranx!
øf Lene lVåle Cøsselgreen

Efter lange tiders skriverier tværs over Dan-

mark og det halve Sverige kom endelig den

dag, hvor han skulle lande ,i Billund. To
dage lør var han startet hjemme fra C)rebro,

kørt i bil til Arlande, fløjet til Kastrup, og

så nu til Billund, hvor jeg skulle hente ham

i bil. Sikken rejse for et ette ktæ påt 5 'må'
neder, når rnan nu v6d, hvor de hader at

skifte boplads, kattene!

Længe lør l0-tiden, hvor flyet skulle lande,

var jeg i lufthavnen. Men netop den aften lå
der en tyk dyne af tåge over næsten hele Jyl-
land, og et par timer senere blev det med-

delt, at flyet gik til Tirstrup, hvorfra passa-

gcrerne ville live transporteret hertil med

bus. Åh, nei ! Ind på kontoret og fortælle den

rørende historie om min hvidemis, bede dem

huske at tage ham med, osv. Et par timers
umageligt hvil på bagsædet af rnin bil, så kom

bussen endelig. Masser af papir inde på kon-

toret, men så så jeg ham! Mit hjerte, som

flere har kaldt hårdkogt, smeltede bort ved

synet: en halvstor hankat med en ganske hale-

løs rumpe vendt imod mig i den ene ende og

et uharmonisk ansigt, som på en hvid kanin
i den andc:n. Han rnivede ganske svagt der-

inde, i mit tilsendte transportbur, og så ind-
trængende på mig med sit blå og sit gule øje.

Teddy-mis, min drømme-stamfar til et fiLøn-

steropCræt af en masse rnere eller rnindre be-

halede katte.

På hiemturen sejlede vi ganske langsomt af
sted gennem tågen, alle de 60 kilometer tilbage
til »Dyrekær<<. Han blev sat i badeværelset,
fik mad og flødevand stillet foran buret og

kom ud lidt efter. Min ufø1som,rne husbond
udtrykte sin begeistring: »Votherebevars !

Han ligner jo en hvid kanin. Han har lyserøde

ører!« Det var netop d6t, der var så nuttet,
gjorde jeg ham opmærksom på, hvorefter han

gik ud i køkkenet, mu,mlende noget om min
fremskridende galskab. Natten gik fint, for vi
havde. . . nej, jeg havde kælet med Teddy næ-

sten uafbrudt, indtil vi gik i seng H. +-)

stk. orn morgenen. Han har vel også været

træt efter den lange tur.
Ugerne gik, og langsomt indyndede Teddy-

mis sig stillg men bestemt i lbbers hjerte.
(trb er min føromtalte husbond). Mit var jo

erobret ved første blik. En aften satte han

kronen på værket under TV-beskuelsen; sorn

for husherrens vedko,mmende oftest foregfu i
liggende stilling. Lidt større og tungere 

-og meget smukkere 
- 

end da han kom, li-
stede TeCdy sig roligt op på Ibs mave, lægger

hovedet på bagpoterne som altid.. . s6r på

ham en gang: »han må jo fatte, hvilken hyl-
dest der ligger i denne handling, denne udfly-
denCc mand«. Og så sover han 

- 
hygge-

sovel. Det vil sige: han ser ud til at sove,

men alligevel har han altid et lille purrr
tilovers for kæleri. Min husbond skæver til
mig: har jeg mon set hans huldsalige smil?

Jeg lader som ingenting. Og fryder mig. Her-
efter tager Teddy sin aften-hygge-lur på lbs
mave, basta !

Indi,mellem ko,mmer så alle udstillingerne,
og min manx går >>raka sporet<(, dvs. den lige
vej, som hans svenske mor skriver til mig. Det
skal siges, at han aldrig får nogen konkur-
renter, men haleløs, d6t er han nu altså så

ganske. Og altid .er han rolig og fattet, alt
det pjat og renderi røret harn ikke en pind,
når bare man flr sin gode mad (og serverin-
gen ,er jo altid extra fornem ved de lejlighe-
der) og noget at drikke 

- 
ja, så skidt med,

at hele verden står og glor på den hale, man
ikke har. Og mange er de publikum,mer, der
har bedt mig om at tage ham ud, for at de

kunne se, om >>han da virkelig ingen hale
havde«. Og endnu flere er de forsikringeq
jeg har måttet give om, at den .manglende

hale iAAe er klippet af, mens han var lille,
men at han faktisk er lødt såtdan.

Han får sine 3 CAC'er, og skal nu udstil-
les i championklasse. Det er vinter, men flot
er han 

- 
som altid. Tirsdag eftermiddag sy-

nes jeg, hans pels ser tottet ud: næsten et
usvigeligt sygdornstegn hos ham. Åh, nej, ikke
nu! Onsdag morgen: ingen synlig forandring,

a

18



lidt mere stille måske. NIen onsdag eftermid-
dag er det tydeligt, at floget alvorligt er galt.
Sporenstregs til dyrlægen, som giver ham en

indsprøjtning. Torsdag rnorgen er hao mere

sløv, og bestemt ikke bedre. Nu er han be-

gyndt at kaste op. Og fredag tager vi sL af-
sted, den røde, den blå 

- 
hans to koner, og

jeg, uden Teddy.
Lørdag morger ringede Ib: nu var han død,

skønt han igen havde været til dyrlægen, og

Teddy tilsyneladende havde det bedre. Så kom
alle selvbebrejdelserne: hvis du nu havde kørt
ham på dyreklinik straks, så måske??? osv.,

osv. Men sidenhen, da obduktionen .sagde

»rottegift« i ret stor mængde, havde jeg kun

ondt af ham for de lidelser, han så stilfærdigt
havde tålt. Selv nu, så længe efter, hvor jeg

v6d, at jeg får en fin-fin han-manx fta Teddys
mo( i Sverige, sidder alligevel en rolig, smuk
hvid hankat og kigger på mig, rned sit gule

og sit blå øje: It4in kat, som aldtig i sine kil-
linger fik lov til at bevise, htor god han var.

KA,TTENES TOP-TI
Hvis antallet aJ stamtavler skulle angive hvil-
ken race, der er mest populær herhjemme,
ko,mmer perserkatten ind som flot nr. L med

4r2 stamtavler i L972 (i 1971 479 stam-

tavler).

Og det uden at colourpoints og chinchillaer
er iudregnet heri, idet disse to perset-varianter
opgives særskilt på årets opgørelse.

Også siameseren ligger ret højt på kattenes

top-ti liste. Den er nr. 2 rr.ed 4ll stamtavler
(r9jr 412).

Nr. J er den siamfarvede perser, colour-
point6n, ,l,.ed t22 (49).

Nr. 4 burmakatten med 105 (100). Nr. 5

abyssinieren med 68 (64). Nr. 6 chinchillaen
med 37 (26). Nr. 7 rex-katten med 27 (14).

Nr. 8 russian blue med 25 (28). Den euro-

pæiske korthårskat er nr. 9 med 22 slam-

tavler (15). Chartreux'en når lige at placere

sig som nr. 10 med 14 (32).

IIATTEDI og rrrerrnesket
af dyrepsykolog Arne Sørensen

Af en e1ler anden grund taler man ikke så

meget om kattenes frålelsesliv og adfærd,
som om hundenes. Det er absolut beretti-
get, når man fra mange sider anmoder os

om at skrive noget mere om kattene i denne

forbindelse.
Det er også hundene, man taler mest om

i forbindelse med forbud mod at holde hus-

dyr i lejligheder. Når man diskuterer hus-
dyr og drejer samtalen hen på kattene,
går samtalen langsomt i stå. Der kan kom-
me enkelte bemærkninger om, at katten er
sin egen herre, og lign., men ret meget læn-
gere strækker man sig ikke. Går man de

forskellige mennesker nærmere på klingen,
erkender de, at de faktisk ikke kender ret
meget ril katte, udover at de har set dem.

Man synes også, at en lille kattekilling er
sød, men man ærgrer sig lidt over de katte,
der strejfer omkring, når man kommer kø-
rende på landevejene. Men hvad kattene

indeholder med hensyn til følelser, ved man

intet om.
Det er næsten sikkert, at malt ikke rig-

tigt kan forestille sig katte i lejligheder eller
i husene, og begrundelsen er som oftest, at
katte har en meget stærk lugt, så det hele

må komme til at stinke af kat. - Og så er
der dog ikke ret mange dyr, der er så ren-
lige som kattene!

Ser man nogen gå med en kat i bånd,
synes de fleste, at det virker latterligt, men

det er absolut ikke latterligt.

Der er mange andre lige så forkerte op-
fattelser og gammel overtro, eller hvad man
nu vil kalde det.

Mange mennesker er faktisk bange for
katte. Selv mennesker, der er vant til hunde,
vil ofte være meget tøvende, når de skal
røre ved, en kat. De er bange for at blive
bidt eller flået. Mange hundeejere er næsten

dem, der er mest bange for katte, men selv-
fø1gelig findes der mange, der har lige ler
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Der er færre gener for andre ved at have
en kat end ved at have en hund, når man
ve1 at mærke passer katten på den rigtige
n'råde. En kat skal føres i bånd udenfor
hjcmmet, akkurat som en hund skal. Derved
hommer vi ind på en anden ting, som er
rneget almindelig.

Man opfatter katten som så fri og selv-
stændig, at den ikke kan opdrages. og at
den har så stærk en personlighed, at man
har grund til at vær'e bange for den. Det
er der slet ikke, og en kat kan opdrages

- måske ikke helt som en hund og i hvert
lald ikhe på samme måde, men den kan
opdrages til at opføre sig fulclstændig sonl

et familiemedlcm, så den aldrig vil være til
gene. Den kan Iære at gå i bånd, den kan
\ære at komme, når man kalder på den,

og mange andre ting. Se1r.følgelig underka-
ster en kat sig ikke, sorn en hund kan gøre

det, men bliver den behandlet rigtigt, er

den en pragtfuld kammerat at have omkring
sig. Den er lige så ve1 et medlem af fami-
lien, som cn hund er det.

.]eg har været ude for en kat, der var
bedre som vagt, end nogen hund kunne
være det. En lille 12-årig pige havde den-
ne kat, der var vokset op sammen med
hende, og ingen kunne være slem over for

20

ved at omgås både hund og kat, og adskil-
lige har både hund og kat i hjemmet.

Der er megen overtro forbundet med kat-
te. I)er synes at være noget mystisk ved
dem, noget uforklarligt, der gør folk usikre.
Man bliver ofte betragtet som mærke1ig,

livis man anskaffer sig en kat - så må man
da være lidt halvsær, og sær1ig hvis man
tager kattene i forsvar e11er tager sig af
halvvilde katte og fodrer dem.

Hvis nogen f alder for en kattekilling,
som de kan have med r' sommerhuset og

kæle med, tager man ikke i betragtning at
. efterlade katten til sin egen kranke skæbne,

når man skal tilbage til byen. En kat må

cla kunne klare sig selv! Men det er det
grusomste dyrplageri at lade en kat, der
har vænnet sig ti1 et hjems tryghed, plud-
selig stå alene i tilværelsen. Den er slet ikkc
vant til at skulle klare sig selv i livets
hårde virkelighed.

Flvis man er bange for lugt af kat i en

lejlighed, er det en stor fejltagelse. En kat
er næsten mere lugtfri end en hund. Det
er ikke bare en påstand, men noget enhver
kan overtyde sig om, hvis man blot vil
sætte sig en lille smule ind i en kats ad-
færd og væremåde. Renlighed er netop et

særkende hos katten.

ChiAo t.on Rananz, rod. aby-han, rør publik.ums tatorit på IYRAK's adstilling i Vejgård-høtlen.
IIer hlgger ha.a sig hos tiu n1e ejer, Lis Hø!gaarcl A4aclseu. Soibjarg



pigen eller tage lat i hende for at straffe
hende eller i leg, uden at karren kom frem
med sine kløer. Men når den ikke skulle
forsvare hende, var den kærlig og blid.

En dame i Holbæk har tre katte. En dag,
da hun kom hjem fra en tur, fulgte den

ene kat hende hele tiden lige i hælene. Det
var tydeligt, at der var et eller andet, den
ville. Den gik hen til køkkenskabets låger,
og fruen åbnede dørene den ene efter den

anden, men kunne intet se, men katten var
stadig urolig. Da fruen igen gennemgik ska-
bene, fandt hun en af kattene siddende på en

hylde i skabet. Da den kom ud, var den

kat, der havde betydet hende, at der var
noget i vejen, meget kærlig overfor den,

den slikkede den og lagde sin ene pote på

dens hoved som for at klappe den.

Kattene har i høj grad følelser og forstår
at vise dem, og de er trofaste, så 1ænge

n.ran ikke skuffer deres tillid.
Selvfølgelig kan der være katte, der gi-

ver problemer i en lejlighed, men det er
ikke kattenes skyld, men de mennesker, som

skulle passq og pleje dem og behandle dem
rigtigt. En kat er et selskabeligt væsen, og
man skal tage sig af den og respektere dens

stolte personlighed.
Alt det mystiske og al den overtro, der

findes i forbindelse med katte, må stilles
i forbindelse med dette, at folk ofte er
bange for kattene og derfor tillægger dem
ting, som de absolut ikke er i besiddelse af.
Katten er et selvstændigt væsen, og den har
en fast karakter, men det er ikke ensbety-
dende med, at der er noget mystisk ved
den.

En kat er meget trofast, men den er stolt,
selvstændig og følelsesbetonet. Den lader sig

let såre og skuffe af menneskers tankeløs-
hed, og ofte er en tankeløshed årsag til, at
katten simpelthen forlader sit h;'em.

En familie havde to katte, som i ganske

særlig grad havde sluttet sig til den unge

datter. Når hun kom fra'skole, mødte de

hende hver eneste dag på et bestemt sted på
vejen et stykket fra hjemmet, og medens

hun læste lektier, lå de begge på hendes

skød. En dag overtog familien en hund,
der ellers skulle have yæret aflivet.
Hunden gjorde ikke kattene noget, men

det var alligevel så nedværdigende for de

to katte, der ellers havde været midtpunkt
i hjemmet, at de en dag fik nok af det og

gik deres vej. De kom dog tilbage med mel-
lemrum for at se, om hunden stadig var
i hjemmet, men forsvandt så igen. De op-
holdt sig på en nærliggende gård, og flere
år efter kom de stadig hen og hilste på pi-
gen, når hun på vej fra skole gik forbi går-

den.

Følelser har de, og de har mange. De er

stolte, kender deres eget værd, og det er
jo kun en charme mere.

Desværre finder der en uhyggelig masse

dyrplageri sted vedrørende katte. Det vær-

ste er, at folk tager en kat til sig for en

kort periode i sommerferien for derefter at
forlade den og lade den skøtte sig selv. Og
mange mennesker lærer deres hunde at idgte
katte. Det er meningsløst overfor hunden,

men i endnu højere grad over for kattene.

Også tyveri af katte, der sælges til forsøg

af alle slags, er meget almindeligt, og det

går jo for det meste ud over huskattene,

som er lettest at f& fat i. Det er en umen-

neskelig og grufuld måde at tjene penge på!
I et hus i Nordsjælland hørte familien en

dag noget kradse på døren, og da de åb-

nede døren, sprang en stor sort kat ind i
køkkenet, hvor den efter kort tids forløb
lagde sig til ro. Familien fik efterhånden
kontakt med katten, og det viste sig, at
dens øre var ødelagt, tilsyneladende efter
bid af en hund. Der var gået koldbrand i
wet, og det blev nødvenigt at få næsten

hele øret opereret væk.
E,r der noget at sige til, at den kat for

fremtiden flyver lige i hovedet på enhver

hund den komrner i nærheden af?

Flvis alle hunde- og katteejere førte de-

res hund eller kat i bånd i stedet for at
lade dem strejfe om til skade for sig selv

og til gene for andre, ville den slags ting
kunne undgås.
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Løsnl jrå vones
Hvad er kattens normalternperatur?
t» 36" x) 35" 2» 39"

Katten har 24 rnælketænder. Hvor mange blivende har den ?

t) 24 x) 28 2\ 10

Dusty fra Texas har fået flest killinger
I 1952 f.ødte den killing nr.?

t) 42o x) 218 2) 92

Mennesket har ca. 300 rnuskler, hvor mange har katten?

1) ,o x) 200 2) ca. 500

Hvad er det høieste beløb, der er budt for en kat, den

berømte hv,ide perser Coylum Marcus? (eieren sagde nei)

1) kr. ,.000 x) kr. 40.000 2) kr. 16.000

Hvilken sans er den rrnindst 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, I år gl. vejede han?

1)12kg x)lkg 2)2okg

Hvor mange klør har katten?
1) 16 x) 20 2) 18

Kattens gennernsnitsaldet et L2 år. Den ældste kat, rnan har
hørt om, døde i USA i 1958. Hvor gammel blev den?

t)16tu x)2tlr 2))7

En rberøm,t fransk statsmand havde 12 katte. Var det?
1) Napoleon x) Richelieu 2) de Gaulle

Blakledown Beauty ned.kom i England med det største kuld
levende killinger. Hvor mange var der?
t)t2 x)9 218

EDa,nlra,t - forttat frø idc 4
i så fint humør i JYRAK, at selv de to rød-
hvide DANKÅT-kokarder,,klu'bben alminde-
ligvis skænker til den pågældende værtsklubs

bestyrelses disposition, også skulle uddeles til
DANKATIe, om man skulle tro kataloget. Det
var ligegodt for megen velvilje. Disse kokar-
der er jo nemlig DANKAT's beskedne gave

til værtsklubben - og således blev de også

uddelt.

Konklusionen af ovenstående er blevet, at
DANKAT's bestyrelse ikke ved, om klubbens
lille ko,karde fortsat skal eksistere. Kokarden
blev fremstillet for at være med til at skabe
glæde i en fair konkurence ,indenfor katte-
sporten - i,kke for at den skulle blive en be-

lastning klubberne imellem. Spørgsmål« vil
derfor blive forelagt DÅNKAT's medlernrner
på klu,bbens årlige generalforsamling.
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MOR^EN

Fra Gurli og Rathey l. Jensen, Horsens, har
jeg modtaget nedenstående vers:

Grundet uenigheden om de indkomne for-
slags rette behandling indvilgede bessrelsen
i ved næste generalforsamling fotsøgsvis at
udsende samtlige indkomne forslag til med-
lem,rnerne samtidig med indkaldelsen til gene-

ralforsamlingen. Betingelsen er, at forslagene
er indsendt til sekretæren senest d. 15. jar..

1974, og det understregedes fra forrnandens
side, at det vat et forsøg, og at bestyrelsens
løfte foreløbig,kun gælder denne ene general-

forsamling.
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og

orden, og formanden takkede ha'm for bravt
arbejde.

Be$yrelsen.

Til avlstjeneste

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Røjle

Tll. (09) 41 07 31 - ,10 16 46

Brunmasket siamhan
BASTIAN AF ELRIS

Elb Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Tlf. (05) 66 53 72

Sort perser
CH. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner
Mirabellevei 5, Vejgård, 9000 Ålborg

Tlf. (08) 131942

Hvld perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Nlelg Christenren
Jagtvel 2071 th., København Ø

tlf. (01)292660

Tidligt hver morgen gfu jeg ind i irnin stue,

ser på trafikken igennem min nrde;
så vågner rnin kat og retter sig op
strækker og strækker sin srnidige krop.

Med et sæt og et spring er han oppe i ,karmen,

tjatter forsigtigt med poten på ar'rnen;

gnider sin snude blidt rnod min kind
og h,ilser på den vis godmorgen igen.

Den gestus er faktisk et fast rittral,
så kædigt og blødt, slet ikke banal.
Når han siger godmorgen med snude og tl,
så virker dagen slet ikke så grå.

Om kærlighed selv slet aldrig han tigger,
han er ei af den slags, der i arinen ligger 

-Åt kæle med ham slet ikke man kan,
at kæle for ham kan lige gå an.

Alt f.ør sin ,fødsel han lærte beste,rnt

en hel masse ting, han irkl«e har glernt:
kattenes bud har han nemrnet, desværre -at helt helt min egen, det vil jeg nu være.

fttt,

fremlægge en evt. ændret indstilling på næste

generalforsamling.

Ingelisa Børresen anmodede om at få nord-

lysk kreds' portoudgifter godtgjort, ligesom
hun gerne ville benytte klubbens brevpapir til
eventuelle meddelelser. Både porto og papir
bevilgedes straks.

Hvæsse.brættet stod igen på programmet, og

der efterlystes forskellige slags stof i bladet,

bl. a. referater af mødeme i Felis Danica. De
fleste af ønskerne rnentes allerede opfyldt, for
den opmærksomme læser, mente oange.
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Blå cornish rexhan
INT CH. DORMEI PRI AMP MEGUS

Edith og Carl lensen
Toftagervej 5, 2700 Brønshøj

Tlf. (01) 604212

,,AF DYREBORG.
Burmeser opdræt

Winna og Kaj Greve
St. Stege 13, Dyreborg,5600 Fåborg

Trf. (09) 61 le 81

Brun burmahan

Ch. PAVIA AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marle Carlsson
Skrænten 39,5270 Næsby

Trf. (09) 180880

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, 1160 København K.

Tlf. (01) 120607 el. Øbro 4141

Brunmasket siamhan
INT. Ch. BRAMHULT FILIPPO

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

Opdrættere

VON CASSELGREEN

Opd.ræt at røde europ6, ehartreux og manx

lF og Lene Casselgreen
Platanalle 17, Torsted, 8700 Horsens

Tlf. (05) 61 05 76

Stamnavn AF SKOWE,
Opdræt af brunmaskede siamkillinger

Dorothea Bnockhoff
Skowej 80, 7000 Fredericia

Trf. (05) 92 1769

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurli og Efik Rugaard

Baggesensgade 34, 2?00 København N.
Trf. (01) 364613

DOBMfi
Røde og brune abyssiniere

Ursula Selsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

trf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Trf. (01) 604212

Toftagervej 5, 27 0O Brønshøj

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt

lrma Enø Pedersen
Elstedhøj 2, 8520 Lystrup

Trf. (06) 221289
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. Stamnavn BIBKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

Toftagervej 5, 2700 BrønshøJ
Trf. (01) 604212



Stamnavn

,,BEnGÅLORESD
Til avlstJeneste

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforaeldre

Bestilling modtages

tngrid Henriksen
MusvitveJ l, 9990 Skagen

Tlf. (08) 44 38 83

FTSI(EBÆ'(
Europ6-killinger lejlighedsvis til salg.

a
Til avlstjenester
lnt, ch. Christian af
Fiskebæk - Bød makreltabby.

KID IOBNGREN
Rønnehus, Frøelev, 4660 St. Heddinge,

Telf. (03) 70 I I 49

Qtfih't
HUNDE- & KATTEUDSTYR t

Telelon (03) 28 65 44
Sag§ndig vejledning v/ Ruth Jensen

Ålt i hunde- & katteartiklen
Speciale: Monterede kurve og burgardiner.

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP, 3400 HTLLERøD
Aben: Mandag-tirsclag-torsdag kl. 10-17.30, fredag kl. 1O-ZO, løøag kl. 1O-14.

OBS: ONSDAG LUKKET.

RUTH's KATTEPENSION
God og kærlig pleje - Vaccination en betingelse



Lu-Lu at Hammersholt, skildpaddem. colourpoint. Opdr.: Metha Andreasen,
ejer: Jane og Kurt Petersen.

TAMII<O'S
'COLOURPOINTS

Alle maskefarver -
om kort tid også chokolade- og lilla-

maskede

tt
Hanner til avlstjeneste

*
Bestilling på killinger modtages

(også hybrider)

*

JANE OG KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tlf. (06) s58218

Stamnavn

AF HAMMERSHI|TI
Pereeropdræt i farveme blå, blå-
creme, smoke, creme, sort, rød,
hvid, skildpadde og
COLOURPOINT

Ene I Danmark: Den hellige blrma

,Jf
Hanner til avlstjeneete

J(
Killirger: til ealg

.tt

METFIA ANDREASEN
Forg,aden 13, Nokken,

2300 København S.
Trf. (0r-77) su 26s9


