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Kaueartlkler er mln hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Llner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Bødt - Cat-Lltter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT. MIRFII - HOLS

LUCKY

Kanln - Kylling - Kalkun - Lake

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kltzyme

ALT TIL KATTENS PLE'E

rrrr * BAG}
lernbane A116 60 .2720 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

0vrige nordiske

katteblade:

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D
l-lelsinki 20, Finland
Abonnementsprie: t0 f.mk

*
KATTEN VAB:

Sonja Bargel
Heggevn. 15 F

1480 Slattum, Norge
Abonnementsprisr 20 n.kr.

*
VARA KATTAB:

Box 56

510 47 Fristad
Sverige
Abonnementsprle: 14 B\r.kr.

*
KATTEN:

Annelise Nielsen
Heklas A116 4

2300 Kbhvn. S.

,F

RACEKATTEN:

Elly Duch
Dalvangen 29

2700 Brønshøl
Abonnementspris: 25 ka



Foreidebilledet:
Birki af Yala, hvid cornish rex-
hun.
Opdr.: Henny Knudsen, ,,Thehøj",
Mariager.
Ejer: Mrs. N. C. Schram, Holland.
Foto: C. A. Adriaanse, Holland.

Sidste frist for indlevering af stof
og annoncer til Hvæssebraettet
nr. 3 1973 er t5. august.
Ønsker De ændringer i Deres an-
nonce, eller vil De ophøre at an-
noncere et stykke tid, bedes De
selv rette henvendelse til bladets
annonceekspedition, I modsat fald
fortsætter Deres annonce uæn-
dret indtil opsigelse.

Codex Tryk, Århus C

Læsernes meninsttt
I sidste udgave af ))Hvæssebrættet« efterlyste
jeg læsernes mening med hensyn til det be-

rettigede i at beskæftige sig med små og større
vildkatte i et blad, der hovedsagelig henvender
sig til racekatte-ejere.

Jeg har fået tre svar vedrørende emnet og

kan heldigvis sige, at ingen af disse svar er de-

sideret negative. Det morsomste svar kom fra
I:,ma Enø Pedersen, Elstedhøj 2, lystrup, i
form af nedenstående vers:

Hvis vi er spøgefulde,
siger man, vi er naragtige,
Hvis vi ikke er det,

siger man, vi er for alvorlige.

Hvis vi trykker noget,

der er skrevet specielt for vort blad,
siger man, vi har for lidt afveksling.
Hvis vi trykker noget,

der har stået i andre blade,

siger man, vi er for dovne til at

skrive selv.

Hvis vi sidder ved vores skrivebord
og passer vort arbejde,

burde vi være ude for at opspore

nyheder,

Hvis vi var ude på jagt efter stof,
burde vi være at træffe på redaktionen.

Hvis vi ikkg 6p1agg1 indsendte bidrag,
har vi ikke forstand på, hvad der
er godt.

Hvis vi optager dem,

er bladet fyldt med floget bras.

Det skulle såmænd ikke undre os, om

nogen ville sige, at vi har »hugget«

dette fra et andet blad.
Det har vi forøvrigt også!

*
Bent Elund, Dalum Yestergård, Suldrup, skr,i-

ver:

Forttættu idc 10

hvæssebrættet
udkommer 4 gange årligt
årsabonnement kr. 20,00

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

Udenlandsk korrespondent
og københavnsk redaktør:
Alice Ruben Larsen
Godthåbsvej 101

2000 København F
Tr. om dagen: (01-77) SU 3601

Annonceekspedilion:
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 558218
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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) 52 46 51
Giro 6 85 09

Sekretær:
Lene Wåle Casselgreen
Platanall6 17
Torsted, 8700 Horsens
Trf. (05) 61 05 76

Stambogssekretær:
Grethe Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) s2 46 51

Bestyrelsesmedlemmer:
Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Trf. (05) 66 5s 72
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Tlf. (06) 5s8218
lnge Hansen
Torstilgårdsvej 26
8381 Tilst
Tlf. (06) 242447
Winna Greve
St. Stege 13, Dyreborg
5600 Fåborg
Trf. (09) 61 19 81

)

JYBAI('s udstilling 5.-6. maj

Aarup-Hallen viste sig endnu engang at være et pragt-

fuldt sted at holde katteudstilling, og fynboerne viste
sig atter som et vågent og interesseret publikum, som

oven i købet strømmede til i stort tal og bevirkede, at
udstillingen også økonomisk blev en succes for klubben.
Endvidere var vi så heldige at have et nyt bestyrelses-
medlem på Fyn, lJØinna Greve, som på helt enestående

måde i samarbejde med pressen havde lavet propaganda
både for udstillingen og for racekatte i det hele taget.

Kaj Greve viste sig som en sand tryllekunstner med

hensyn til at tegne annoncer til kataloget, og vi skylder
dem begge megen tak for deres store indsats.

Udstillingen blev en så stor succes, at §7inna og Kaj
Greve har fået lokket os til at holde endnu en udstilling
på Fyn i den nærmeste fremtid: 7.--8. septembet L)74,
og udstillingen vil denne gang finde sted i Faaborg.

De bedste katte i Aarup blev:

Bedste langhårskat: Katalog nr. 1: Int.ch. Ruthsborg
La, chinchilla han. Ejer: Edel Ringsted, Slangerup.

Bedste langhårsungdyr: Katalog nr. 63: Blue Fleur af
Kiran, blåmasket eolourpoint. Ejer: Anette Johansen, Kø-
benhavn.

Bedste langhårskat: Katalog nr. 54; Tamiko's Ko-
yanra, brunmasket colourpoint. Ejer: Bent Enevoldsen,
Århus.

Ingen langhårskuld.

Bedste korthårskat: Katalog nr. 167: Ch. Indigo Anus-
chka, tabbymasket siam hun. Ejer: Annie Christensen,
Herlev.

Bedste korthårsungdyr: Katalog nr. 78: Åino von
Casselgreen, rødtabby europ€ hun. Ejer: Lene Cassel-

green, Horsens.

tsedste korthårskastrat: Katalog nf. 105: Uruguay Har-
lekin, brunmasket siam han. Ejer: Ånny-May Lund,
Hvidovre.

Bedste korthårskuld: Katalog nr. 182: Sigiriya's aby-
kuld. Ejer: Jørgen Andersen, Odense.

Publikums favorit 
- 

vinder af afstemningen om Mis
Aarup: Katalog nr. 15 Catto af Kivio, chinchilla han.
Eier: Per Ranum, Åalborg.



I)et7 lzglgi.s[2 rlottttnet, Reni l-abeat, oS Irile !otograJeret Jtutt/!ten ned ch. tnd.igo Ånuscbka,
sorn hdn xlttlgle lil bedst.e Eortlsiirskat,

sii godt nt.ored.e tle tig. Billede t'ra lørlagen.r roltpå df Alrs. Gilet, Exglaad, og {ru La»dotter,
Sterige,
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D§tm§$
Formand og sekretær:
Annie Christensen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev.
Ttf. (01) 947254*)

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

Stambogssekreteer:
Lizzi Christiansen,
Gl. Landevej 2l,
4000 Roskilde.
Tlf. (03) 36 28 59.*
DANKAT's telefonservice:
(0r) 736024.

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

Distribution af medlemsbladet:
Bestyrelsesmedlem:
Bendt Djursland,
Tranumparken 2, 5. lejl. A,
2660 Brøndby Strand.
Tlf. (01) 736024 efter kl. 13,00

Suppleanter:
Lis Jepsen,
Viemosetoften 4,
2700 Brønshøj.
Trf. (01) 94 60 8s.
Myrna Stanley,
Avedøreholmen 6,
2650 Hvidovre.

'oBs! oBs!
DANKAT's telefo,nservice:

(0r) 736024.

For at være i stand til at yde
DANKAT's medlemmer den bedst
mulige service har vi ,,rationalise-
ret", hvorfor De ved enhver tele-
fonisk henvendelse til klubben'be-
des ringe til (01) 736024, fru
Eva Hilfling-Olesen, som vil ord-
ne det fornødne eller viderebringe
Deres besked eller forespørgsel.

4

Kort referat af plenarforsam-
lingen i Landsforeningen
Felis Danica, 18/5- 73 pA
Ole Lunds gård i Kalundborg
Formanden \t/illy Anderson bød velkommen.
i-Ielmuth Jensen, JYRAK, valgtes til dirigent.
Et kontroluclvalg bestående af Eigil Hansen,

Racekatten, og Kurt Pctcrsen, IYRAK, optalte

medlemstallet i de 4 klubber til:
DARAK 147 medlemmer (3 rnandater)

Dankat 105 medlemmer (3 mandater)

IYRAK 305 mecllc'mmer (5 mandater)
lLacekatten 717 mcdlcmmer (! mandater)

Derefter aflagde formanden, rJØilly Anders-

son, beretn.ing og fortalte kort om landsfor-

cningens møder i det forløbne år. Han tak-

kede for det gode samarbejde, nævnte enighe-

clen om fælles udstillingsformulaler, flye stam-

tar.ler, nye regler for dommeluddannelse, reg-

Jer: for eksp - og kontrolstamtavler og kravet

om mindst ex. 1 for cn beclste-titel samt reg-

lcr for medlen-rsgæld, bl. a. manglende betaling
af udstillingsgebyr.

Regnskabet forelagdes af kassereren, Connie

Grøn. Der havdc været et driftsunderskud
grundet ændrede vekselkurser, og man vedtog

derfor at forhøje en række afgifter til lands-

forcningen. I(ontingentet fastsattes uændret til
300 kr.

\Willy Anclersson, R:rcckatten, genvalgtes en-

stemmigt til forrr-rar-rd for lrelis Danica. Her-
man Korsberg, DARAK, valgtes til vicesekre-

tær og Annie Christcnscn, Dankat, der var

frar,ærcnde, havcle givet tilsagn om at fort-
sætte som udvalgsmedlem. Dette tiltrådtes-

Lene §7åle Casselgren, JYI{AK, accepterede

valget som Danmarks delcgat til F.I.F.E.'s ge-

neralforsamling i Neuchatel i Schweiz. Til
revisorer valgtes Eigil Hanscn, Racekatten, og

Ilelmuth Jcnsen, JYRAK.
Det var en de1 forslag at behandle. De

strakte sig fra uclstillingsregler til klubkontin-
gcnter og starr.rtavleudvalg og -kopier. De fle-
ste forslag vedrørte forretningsgangen i lands-

foreningen. Af vigtigere ting r.edtoges, at

Forttettes ide 7



Historien om min lillebror

Btnzne,

Først lidt om mig selv. Jeg bliver kaldt »Bim-
me((, men jeg er døbt >>Amore af Dyreborg«,
er 1-/2 ilt gammel og et efter sigende meget

smukt burmeser kattebarn og meget egen og

fnrkælet, efter hvad folk siger, men foik si-

ger så meget.

Det hele startede en aften i april. Mine for-
ældre sad og hyggede sig ved aftenkaffen, og
jeg gik op i stuens bedste stol. Mor havde

længe kigget på mig, og pludselig sagde hun:
»Bimme, du er altså for tyk, jeg tror, du

trænger til en lillebror at lege med. Din kondi
er ikke i orden, du ligger bare og flipper ud
hele dagen.<<

Bevar mig vel. 
- Ja, jeg sagde altså ikke

noget til den salut, rnen de skulle nødig tale
om trim og kondi. Jeg er måske lidt buttet.

Jeg sætter nemlig pris på livets goder: svine-

hjerter, friske fiskefileter, lun leverpostej og

lidt lækker kyllingemix.
Men en skønne dag blev jeg altså stoppet

ned i mit transportbur, og så gik turen mod
Fyn. Mor havde også været hos dyrlægen og

fået nogle tabletter, hvis jeg skulle blive træt

af at køre bil.

Besøget gjaldt §7inna og Kaj Greve, Dyre-
borg, hvor min mor, Satin, samt mine 2 søstre

bor. Men ies blev altså lukket inde i et væ-

relse. §Øinna og Kaj kom ind med noget mad

til mig og en wc-bakke. De kiggede på mig
og kælede med mig. §Øinna sagde, at ieg 'vlr
en meget fin kat, men jeg havde ingen chan-

cer på en udstilling, for jeg var for tyk. Jeg
blev sur, og hvem ville ikke blive det? Jeg,
der hader at køre bil, yar kørt helt fra Viby J.



og til Dyreborg bare for at ll at vide, at man
var for tyk.

lWinna kom ind ,med to små killinger, men
jeg var stadig sur og ville ikke snakke med

dem. Jeg gik ,i stedet op i en seng og helt
ind under dynen og blev der, til vi skulle
hjem. Mig tyk! Ja, det var gæstfrit sagt. Det
har min far og ,mor aldrig sagt, når vi havde

gæster (i hvert fald fwst nå.r de var gået).

Jeg kom altså,i kurven igen, og turen hiern
begyndte. Men jeg var stadig sur, for jeg for-
stod godt, at en af. mine små nevøer skulle
være min nye lillebror og hentes i Aarup-Hal-
len d. 6, maj. Da far startede bilen, tog jeg en

af mine berømte og berygtede dybe indåndin-
ger for derefter at sætte i et hyl, der varede

en tre kilometers tid. Jeg ved, at dette kan

bringe mine forældre helt ud af ligevægt. Det
nurlrner bruger jeg hver gang, jeg,ikke gider
at køre bil. Men efter fire hyl stoppede mor
en tablet i halsen på mig, og så vågnede ieg
først, da vi var hjemme igen.

6. ruaj
Far og mor kørte til Fyn efter min lillebror.

Jeg har bestemt ikke bedt om ham, men mor

kom med min transportkurv og sagde: »Se

lille Bimme, her er en lille ven til d,ig.«

Jeg kiggede ned i kurven og så en af mine
r.revøer. Jeg lugtede tii ham og var lige ved

at blive syg af lugten. Han havde en mærkelig
lugt af mange katte, som gjorde mig urolig.

Han kravlede ud og hen til mig, men jeg

lod ham med et hvæs forstå, at jeg ikke var

babys,itter, og forstod han ikke det, kunne
han få et par på hovedet.

Jeg plejer at sove hos mor, men da jeg

ville hjælpe »Banditten« (ja, det er hans navn,

og det passer fint til ham) op i en ny kurv,

han skulle sove i, kom jeg til at >>nappe<< ham

sådan lidt bestemt, og så røg han hylende op

under mors dyne og blev der hele natten.

Mor kaldte på mig, men nej tak. Jeg satte

mig på en reol og skældte ud. Men da ingen

reagerede på dette, gad jeg ikke blive der-

oppe, så kl. 4 om morgenen gik jeg hen i
min stol og sov.

/. mdl
startede det hele igen. Lillebrors potte skulle

stzi i stuen de første dage, sagde rnor, rnen

jeg holdt på ligeret for begge køn og brugte

6

Lillebrors anAornsr.



hans potte hele dagen. Min mor så gr:dt nok
lidt mærkelig ud, men det bliver hendes sag.

Mor lavede ba,bymad til ham, men selv om
jeg hader den slags mad, nåede jeg da at

spise det hele, inden Banditten kunne forstå,
at det var til ham. (Jeg forspiste mig des"

værre og hikkede og bØvsede heie formidda-
gen). Men det værste var, at mor bare lavede

en ny portion til ham.

Far ringede hjem, og mor talte om en e1[er

anden, der spiste af misundelse. Jeg fulgte
ellers lillebror med store øjne hele dagen,

men hver gang han nærmede sig, hvæsede

jeg. Så holdt han afstand.

8, mai
I nat sov jeg hos mor, men opdagede, at

lillebror også havde været under dynen. Mot
triller små bolde over gulvet og vil gerne have

mig med i legen. Hun har det vist ikke for
godt, tror hun, jeg er boldidiot? I dag gider
jeg ikke spise hans mad, og jeg gør på" mit
eget wc. Jeg sidder ikke så godt på hans, det

er så li11e.

Tænk, han bruger mit kradsetræ, men jeg

fløj på det, og så kan I tro, at vi kradsede.

Men når jeg hvæser, går han, og ieg tror, at

han er bange lor at fil ørerne lunet. Jeg gider

nu ikke hidse mig op. Det kan jo gå ud over

ens blodtryk.

I kan tro, det er et hårdt job, men egent-

lig ganske sjovt. Nu lugter han af vores hus,

så nu kan han godt sove hos mig, og vi leger
da også meget af dagen. (Mor siger, at vi
»løber på væggefle<(, så vilde er vi, men jeg

vil da godt indrømme, at når vi gitr i gang

med konditræningen, så går vi virkelig til
den ).

10. naj
Vi, min lillebror og jeg, sov sammen i nat.

Han er meget blød og brun. Jeg tror, han bli-
ver lige så flot som jeg. Vi skal fotograferes,
siger mor, vores far har brugt to film til at

srnalfilme os, og i næste måned skal vi på

ferie hos \Minna og Kaj, mens »de gamle<<

tager til udlandet. Vi glæder os, for nu er

vi ,ro, nemlig min ,lillebror og mig.
Lykken er at få en lille ror. 

Bimne.

Historien om en lillebror er fortalt af fru
M. Madsen, Bjørnbæksvej t, Viby J. Fru Mad-
sen vil gerne her'med anbefale andre katteejere

ikke at nøjes rned 1 kat i huset. Det er både

sjovere og nemmere med 2 katte, og der be-

lrøver ikke at gil lang tid, lør de har tilpasset

sig hinanden, selv om file dage 
- 

som i dette

tilfrlde 
- 

et meget h:uttigt.

9. nai
Vi sov begge to hos mor i nat" Han lugter
ikke så slemt mere, og han er også begyndt at

kravle hen til mig, og så må jeg jo lige
»snakke« lidt med ham. Mor skal på indkøb,

og jeg skal være babysitter.
Mor er heldigvis hjemrne igen. Jeg må have

tabt mange gram i de to tim,er, jeg passede

ham. Han har jo ingen opdragelse fået, flryer
rundt i alle stuer, op i alle møbler, op i gat-

deroben, og der sad han, da rnor kom hiem.
Nå da, hvor fik han skæld ud af mor, men

alt det mor sagde røg lige igennem hans små

ører. Så sagde hun: »Bimmq gider du i'kke

opdrage lidt på ham?« Jeg sad lidt og medi
terede over det store ansvar, ieg påtog mig,
men så overtog jeg ham altså.

Plenarforsamlingen -
forxøt fra side 4

hver klu,b er forpligtet til at afholde mindst
6n int. ch.-udstilling om året. Desuden ved-

toges en skærpelse af udfærdigelsen af stam-

tavlekopier. Ansøgere om stamtavlekopier skal

nu på tro og love underskrive, at deres stam-

tavle er blevet væk. Urigtige oplysninger med-

fører eksktrusio,n. En stamtavlekopi beror hos

stambogsføreren i 3 mdr. inden udlevering.

En stamtavlekopi koster 50 kr.
Plenar,mødet sluttede med eventuelt, hvor

sekretæren bl. a. redegjorde for de planlagte,

kommende udstillinger, og hvor rnan fastsatte

førstkommende forretningsudvalgsmøde til
søndag d. 5. august i Roskilde.

'7



Uindhudne gæsten i pelsen
Panasitangneh og hekæmpelse hos katte

af Dr. ned. oer. Hannt Christalfersen

Loppeangreb

Iopper er små vingeløse insekter, for det me-

ste med en brunligfarvet krop, der er flad-
trykt fra side til side. Af de tre par ben er

det bageste par udviklet til de såkaldte spring-
ben. Lopperne kan i {orhold til deres støffelse

udføre vældige spring. Videnskaben er bekendt
med ca. 1500 loppearter og underarter heraf.
Praktisk betydning for husdyrene har dog kun
få. Hos katte forekommer i det væsentligste

kun katteloppen, men dog også hundeloppen.
Begge går også på mennesker og andre hus-

eller vildtlevende pattedyr (f. eks. rotter, ka-

niner og ræve). I modsætning til lus og mider
har loppen altså ikke specialiseret sig til en

eller få dyrearter. Ejendommeligt for loppers
levemåde er endvidere, at de kun ,i perioder
opholder sig på dyr og mennesker, nernlig for
at optage næring gennem sugning af blod. En

sådan sugeakt varer sædvanligvis 20-150 mi-
nutter. Hvis det er muligt for dem, suger lop-
per dagligt. Ellers opholder de sig i dyrets

leje (kurv) sller gemmer sig i revner og fuger.
Katte- og hundelopper er 2-5 mm lange.

Hunnen lægger efter parringen flere hundrede
æ9, enten i pelsen, hvorfra de så falder ned,

eller i kattens kurv o. lign. ,'2Eggene er ca.

0,3 mm store, først gennemsigtige, senerehen
porcelænsagtige. På dyret kan man lige netop

skelne dem med det blotte øje. Alt efter luft-
fugtigheden og varmen udklækkes larverne i
løbet af 4-12 dage. De lever af organisk af-

fa1d, f. eks. den voksne loppes ekskrementer,

som endnu indeholder ufordøjet blod. Larven
spitder sig til slut ind i et spind og forpupper
sig heri. Efter 4-14 dages puppestadium,

som dog også kan vare flere måneder, kommer
den kønsmodne, nu voksne loppe frem. Under
gunstige betingelser varer den samlede udvik-
lingstid 11 dage for katteloppen og 18 dage

for hundeloppen.

Normalt sker hele loppeudviklingen i dyrets

leje (kurv el. lign.), men netop hos katte

finder man atter og atter loppeæg og -larver
på selve dyret. Ved stærkt .angreb kan endog

påvises loppeekskrementer i form af sorte til
tødbrune korn i pelsen. Egentlig skulle man

antage, at loppen på grund af sin levemåde

som periodevis ektoparasit kun havde ringe

medicinsk betydning. Det passer imidlertid
ikke, for loppestikket forårsager lokale hud-
reaktioner, der alle medfører kløe. Ydermere

begynder det, som tidligere ved mideangreb,
beskrevne kredsløb: dyrene gnubber, kradser

eller bider sig, hvorved der opstår irritationer
og beskadigelser af huder-r. Bakterier kan også

komme ind, så der til sidst udvikies udbredte

betændelser, eksem og væskende såroverflader.

Massive loppeangreb kan endog føre til af-

magting, almen svækkelse og blodmangel. Vig-
tig betydning har loppen imidlertid også som

bærer al fotskellige infektionsstoffer (bakte-

rier, virus) og som meliemvært for bændel-

orm. Hos hunde kan påvises, at loppen for-
årsager allergi. Om det også er tilfældet hos

katte, trænger endnu til en afklaring.

Bekæmpelse al loppeangreb

Fra et hygiejnisk og medicinsk synspunkt er en

virksom loppebekæmpelse nødvendig. Endnu

engang må det påregnes, at man bør holde

sig fra de fta mange sider lovpriste »husråd«.

Man bør meget hellere anvende et af de af-
prøvede præparater, som f. eks. ALUGAN
(Hoechst). Da loppen kun opholder sig pe-

riodevis på dyret, er det tilstrækkeligt at

pudre katten med f. eks. ALUGAN pudder.

Somme tider kan man iagttage, hvorledes lop-
perne springer ud af pelsen. De går dog til
grunde efter kort tid. Spraybehandling bør
man kun bruge hos korthårsracetne. Hos lang-

hårskatte er der ikke tilstrækkelig garanti for,
at spfayers kontakt-insektgift trænger ind tii
hudoverfladen og der »rammer« lopperne. Lige

så vigtig som behandlingen af dyret er loppe-

bekæmpelsen af dyrets leje, kurv og dets om-

8



»C0RINNtu

Speciale:
Tabby-maskede siam efter 3 nye
importer!

Engelsk import:
Brun tabby-masket han:
,, Fangorn Vespasian ".

Også:
Blå- og brunmaskede slam efter bedste
engelske og danske blodlinier.

Bestillinger på killinger modtages gerne.Siam!
Carina Las Ville

Hækkevej 35, 2970 Hørsholm.
Tlf. (01) 86 89 41 .

9

giveiser. Her opholder parasitterne og deres

udviklingsstadier sig jo. Hertil egner spray,
præparaterne sig bedst, da drivgassen bringer
det virksomme stof helt ned i revnet og spræk-
ker. At det for en regelret loppebekæmpelse

er nødvendigt at gentage behandlingen, er {ot-
ståeligt på grund af clen skildrede udviklings-
cyklu.s hos lopper. I den senere tid anbefales

også ektoparasithalsbånd til loppebekæmpelse.

Mod voksne lopper, der opholder sig på dyret,
er virkningen ret god. Videnskabelige under-
søgelser viste, at en vidtgående reduktion af
loppebestanden blev opnået ved bæringen af
halsbånd. En bekæmpelse af loppens udvik-
lingsstadier er ikke mulig på denne måde.
(Red. bem.: Mod loppehalsbånd advarer især

franske katteopdrættere på grund af farlige
bivirkninger).*
* NB ! Loppehalsbånd kan ikke fås i Daomark.

Pelslut
Pelslus er aflange fladtrykte ektoparasitter, der

ligner lus. De har for det meste tilpasset sig
enkelte dyrearter" Kattepelslusene er gullige og

ca. l,t mm lange. Udviklingen foregår på

værtsdyret. Af æggene kommer efter 5-8 da-

ges forløb larver, som efter 3 hudskifter er

formeringsdygtige. Den samlede udvikling va-

rer ca. 1-5 uger.

Hvis de kommer væk ira deres vært, går de

ti1 grunde efter 1-2 uger. Parasitterne ernæ-

rer sig hovedsagelig af hudskæl. De er relativ
harmløse, men gØr dl,rene urol.igc ved at krybe

omkring på hudcn. Ved stærkeli-. angreb op-

træder eksem og hår:affald. Ved gnubben og

kradsen scs de tidligere verl loppcangreb be-

skrevnc korlplikationer.

BeAamp e ls e

Behandlinger:r af et angreb af pelslus gennem-

føres mcd en kontakrinsektgifr (f. eks. ALU-
GÅN) i pudcler cller sprayform (sitlstnævnte

ikke til Langhårskattc). Ilelrandlingcn må på

grund af pelslusenes udviklingscyklus og eg-
genes modstandskraft gentagcs cfter .1.0.-14

dage.

'f *ger
Til slut en kort bemærkning om tægernc, hvis
hyppigste repræscnt:rnt pii vore bredclegrader

er den såkaldt<: »skovflåt<<. Hos katte er et

angleh af tæger rclativ sjrlclen. Man kan r"-t

let erker:dc, parasitterne, sorn horcr sig ind i
hudr-n for at suge blod. ellcr l.ros langhårede

dyr i det nrindste føle ckm. 'J'ægernr: forårsa-
ger for det moste kun lokale liudreaktior:er.
De kan dog også ovcrf(rre flc,le infektionsstol'-

Forts&ttet side 21



* LIDT (,lul Hr,ERT *
Læsernes mening
Fortsat fra side 1

NIin indstilling til vildkattestoffet er dig jo
ikke ganske ukendt (ifølge diskussion på klub-
bens generalforsamling, red.), men jeg vil ger-

ne endnu engang pointere, at det er min be-

stemte meniDg, at det spillede en alt for frem-
trædencle rolle i 72-åtgangen af Hvæssebræt-

tet. For at underbygge min påstand har jeg

drevet lidt iynhurtig statistik på nævnte år-

gang. Resultatet er som fø1get:

Annoncer ca. 24t/2 side : ca. 20 ol,

Forenings-

meddelelser,

udstillings-
referater m.v. . . ca, )5/2 side : ca. 30 a/o

Racekattestof . . ca. 11 sider : ca. 30 (/o

Vildkattestof . . ca. 23 sider : ca. 20 9/o

Ser: vi bort fra annoncer, foreningsmedde-
lelset etc., som givet har deres naturlige plads

i en publikation som Hvæssebrættet, bliver det

endnu grellere, idet vildkatteartiklerne andra-
ger ca. 40 c/o af det egentlige kattestof.

Hermed være naturligvis ikke ment, at de

overhovedet ikke skulle være nævnt, men en

enkelt fyldestgører.rde artikel ledsaget af en lit-
teraturliste ville have været ideelt ud fra mine
synspunkter.

Jeg skal som afslutning på emnet ikke und-
lade at nævne, at en dyrehandler i Ålborg for
kort tid siden importerede 2 leopardkattekil-
liger. Dejlige var de, og vi timer til at gå

med at beundre dem og tale om deres pleje.
Skade blot at den ene døde to dage efter at
den var solgt, og at den anden allerede har
måttet skifte hiem.

J(

Fru Bente Vendelboe-Petersen, Kirkegårdsve,i

25, Kliplev, har sendt mig en historie orn sin
siameser Yo-yo af. Skovvej (kommer i Hvæsse-

brættet nr 3) og slutter sit ,brev:

Med hensyn til rovkattes plads ,i Hvæsse-

brættet, så synes jeg, at det er umådelig inter-
essant at høre om disse vore kattes mange ra-

cer og forskellige temperamenter. Det er trods
alt 6n stor familie 

- mere eller mindre vild.
Med hensyn til disses hje,mhøren i private

hjem, må ieg påpege, at vi er vel på vor jord
ved at r.rdrydde de vilde katte, så nogle eksem-

plarer i beskyttet mlljø var nok ingen dårlig
idå.

Forresten *" tak for det r.rdmærkede blad.

JI

Jeg siger læserne tak for indlæggene og gIæder

mig til fortsat at bringe nyt fra vildkatte- fron-
ten, om end (som en indrømmelse til hr.
Bent Elund) i mindre format.

lane

Så ses vi i - Randers
JYRAK's bestyrelse er i fuld 6;ang med forbe-

redelserne til eftersommerens udstilling d. 15.

-16. 
september i forsamlingsbygningen E/S

Jylland.
Som dommere har vi inviteret Aina Jung-

lander, Sverige, til langhår, Gunnar Pehrson,

Sverige, til korthår, kl. 1, ra, 2 og 2a sarr,t

alle burma- og rexkatte, og til øvrige korthår
Elisabeth Kristoffersen, Danmark.

Udstiliingen er åben bep;ge dage fra kl. t0
-18, og vi håber at se rigtig mange medlem-

mer, som ellers ikke er aktive. Kom til Ran-

ders og få en hyggesnak om alle de de.ilige

misser 
- 

også Deres egen, som seivfølge,lig

er kønnere end alle de andre.

I.

En kat med en guldtand
Hvor kan det være andre steder end i USA?
I Los Ångeles findes der nu ,en perselkat med

en guldtand. Perseren med det smukke navn
Shiramir, brækkede tanden ved et styrt ud af
vinduet. Til held for,katten er dens ejer tand-
læge, og han lavede en gipsafstøbning og satte

en guldkrone på stumpen af tanden. Shirarnirs
værdi steg dermed rundt regnet 200 dollars.

(fru »>die Edelhatze<< Nr. 1l7i).
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Okto er
6.*- 7. Købenbao,n, RaceAafien

6.- 7. Helsinki, Finland
13.-L4. Bergen" Norge
\3.-'l 4. Paris, Frankrig
27.-28. Essen, Tyskland

November
3.- 4. Gdteborg, Sverige

3.*-- 4. Neuchatel, Schweiz

F.L.F.E.'s generalforsamling

December
1.- 2. Toulouse, Frankrig

1974
Januar
5.*- 6. Hillerød, RaceAattea

79.-2A. Bruxelles, Belgien

Marts
2.- 3. Årbu, JYRAK

40 årt jfiilærm
16.-17. Oslo, Norge
10.-31. Berlin, Tyskland

September
7.- 8. Faaborg, JYRAK

Engelske udstillingen:
Atg. 18. Three Counties, at the Guildhall,

Civic Centre, Southampton.

Sept. 8. Herts and Middlesex Cat Club, Alex-
andra Palace, London, N. 22.

Sept. 22. Northcrn Counties Cat Club, New-
castle.

South-§festern eounties.

Oct. 6. Yotkshire Cat club.
Siamese Cat Ciub.

Oct. 10. Long Hair Cat Club, Chelsea Old
Town Hall, London.

Oct. 27. Edinburgh and East of Scotland Cat

Club, Music Pavilion, Pittencrief Park,
Dunfirmline, Fife.

Midland Countries.

Not. 10. Blue Persian Club, Chelsea Old
Town Hall, London.

§Øest of England and South §Øales Cat

Club, §f,inter Gardens, Malvern.

Dec. 1, National Cat Club Show, Olympia,
Iondon.

Dec. 15. Preston Cat Club.

lan" 5. Cheshire Cat Club, Civic Hall, Dlles-

more Port, Liverpool.

lan. 19, (Provisional) Suffolk and Norfolk
Cat Club, St. Andrew's Hall, Norwich.

lan. 26. Siamese Cat Club.

Fe&. z. Scottish Cat Clurb, Mclellan Galleries,
Sauchiehall St. Glasgow.

Feb.23, Coventry and Leiceste rCat Club,
Bingley Hall, Birmingham.

Mar. 2. \Yessex Cat Club, Town Hall, Bourne-
mouth.

Mar. 9. Lancashire Cat Club, Sports Centre,

Silverwell, Bolton"

Mar. 16. Southern Counties Cat CIub.

Mør. 23. Nor' East of Scodand Cat Club,
Åbetdeen.

Mar. 30. Short Hair Cat Society, Doncaster.

Aplil 6. Capital Long Hair Association (Ex-

emption) London.

Apill 13. Kentish Cat Society, Maidstone,
Kent.

April 20. Notts and Derby Cat Ctu , Lei
cester.

Åpril 27. Bedford Cat Club, at Dunstable,
Bedfordshire,

Siarnese Cat Society of Scotland, Marryat
Hall, Dundee.

11

Kornrnende udslillingeF
1 973

September
8.- 9. Ånvers, Belgien

15.-16. Randerc, JYRAK
22.-2). Angers, Frankrig
29.-10. Sktivde, Sverige



REFERAT FRA F.I.F.E.-GENERALFORSAMLINGEN
8, december 1972

Mødet fandt sted på Esso Motor Hotel, De
Boedaan/Europa Boulevard, Amsterdam, Hol-
land, kl. 17,00.

Hr. Doeksen bød velkomrnen ,i FELIKAT s

navn og ønskedg at generalforsamlingen måtte
forløbe godt. Herefter gav hr. Doeksen ordet
til F.I.F.E.'s for.mand, fru Pia Hollenstein,
som også bød velkommen og fremlagde beret-
ning. Det vedtoges efter formandens henstil-
l,ing at optage: Cat Clab d.ø Bretil (Brasiliens

Katteklub) som medlem af F.LF.E.
Herefter gik man over til dagsordenens

mere forretningsmæssige punkter:

la. Der var d.elegater fra Vesttyskland, Østrig,
Belgien, Danmark, Finland, l'rankrig, Hol-
land, Italien, Norge, Sverige og Schweiz,

men ingen fra Rusland.
lb. Som relerenler valgtes fru L. Heuser og

: hr. J. P. Rossi.

2. Hr. C. Stein, kassereren, fremlagde regn-

skabet ng meddelte, at der var en kasse-

beholdning på ,.165,- schweizerfranc og

ingen gæld.

3. Forsamlingen godtog enstemmigt såvel

Aassererens berehting som estyrelsens dis-

positioner.
4. Efter diverse nyvalg ser F.l.F,E.'s betty-

relre således ud:

Æreslormand:
Fru M. Ravel, Frankrig

Formand:
Fru P. Hollenstein, Schweiz t år

Næstlormand.:

Dr. Ir. J. Doeksen, Holland 2 fu
Generals ehretær:

Fru B. Kastengren-Romborg,

Sverige 1 år
V icesekretær:

Hr. J. Mannes, Schweiz 2 ir
HjælpeseAretær:

Fru K. Kronvall, Sverige 1 år
Kas terer:

Hr. C. Stein, Vesttyskland I Lr

S tppleanter:
Hr. J. P. Rossi, Belgien
Fru E. Ringsted, Danmark
Fru L. Heuser, Vesttyskland
Hr. C.-F. Nordane, Norge
Hr. F. J. Pdrscht, Østrig
Fru H. v. §Vinsen, Holland
Hr. P. \Wouri, Finland

F.l.F.E.'s dommerAonmittior:
Fru P. Hollenstein, Schweiz

Dr.Ir. J. Doeksen, Holland
Hr. J. P. Rossi, Belgien
Fru B. Kastengren-Remborg,

Sverige

Frk. Å. Poirier, Frankrig
Fru E. Eytzinger, Vesttyskland

F.l.F.E. s ad:tillingAonrnission:
Fru M. Ravel, Frankrig
Hr. C. Stein, Vesttyskland
Fru P. Hollenstein, Schwciz

Hr. C. F. Nordane, Norge
Hr. P. §7ouri, Finland
Fru B. Kastengren-Remborg,

Sverige

2 irt
2år
2&r
2hr
raf
IAT
1år

LAt

1år
2 åLr

tar
1 itt
7ar

1år
L A.r

2 å,r

zAr
)it

5 a.t

,. INDKOMNE FORSTÅG:
S tatiltter
Det vedtoges at nedsætte et udvalg på to
medlemmer, Dr.Ir. J. Doeksen og Dr. Lee-

man, Holland til at undersøge reglerne ved-

rørende F.I.F.E.'s Hovedstambog og Experi-
mentalstambog. Udvalgets betænkning skal vi-
deresendes til klubberne og I-andsforeningerne
til korrektion eller billigelse som en ))forsøgs-

ordning«. Indtil videre sker der dog ingen
ændring i reglerne.

Udsrillinger
Det besluttedes, at de lande, som ikke kan
forsikre dommere, dommerelever og stewarder
kommende fra udlandet under deres arbejde

på en udstilling, meddeler disse dette faktum,
således at de selv kan ordne en forsikring
hjemmefra.
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Endvidere bestemtes det, at udstillingsledel-
sen om nødvendigt kan henstille til dommere,

dommer-elever og stewarder om ikke at ryge

under bedømmelsen.

Hvis en national dommer har normal ar-

bejdsbyrde, skal han betales som en interna-
tional dommer. Men hvis han ikke har ret
mange katte at dømme, skal ,han ikke betales,

og man bør lade ham det vide, så det bliver
op til dommeren selv at afgøte. om han vil
komme for egen regning.

Generalforsamlingen billiger også, at hvert
lands sammenslutning selv kan beslutte, om

deres kommende do.mmer-elever skal have op-

drættet den kategori af katte, som han vil
komme til at bedømm,e. (Vedtaget i DK).

Landsforeningerne kan ligeledes forlange, tt
den fremtidige dommerelev fremlægger attest

tra en øjenlæge på, at han ikke et >>farve-

blind«.
Generalforsamlingen vedtog også, at det er

fungerende dommere forbudt at bære briller,
der ikke er fcrreskrevet af. et øjenlæge, f. eks.

solbriller.
Det bestemtes endvidere, at man ved udta-

gelsen af >>Besl in show<< sktlle omfatte alle
klasser, undtagen kastrater.

Dog førtes til protokols, at dommerne ved

bedømmelsen af kastraterne skulle være lidt
))nænsomme«,

Vedrørende ,bedømmelsen ,i kl. 1 og ta, in-
ternationale champions og internationale pre-

miers, vedtoges det, at de alle skal tildeles en

hæderspris, dog således, at de fire bedste dyr
nurlrmereres fra I-IV. Der tildeles således

ikke længere nogen excellent-, god-, ,meget

god- eller temmelig god-bedøm,melse. Ålle får
kokarde eller en anden form for præmie.

NB!!! Vedrørende salg al hafie besluttedes

det i statutterne at indføje følgende bestem-

melse som nr. b), hvorved det nuværende b)
bliver c):

Opdrætteren eller eieren af katten skal over-
give køberen en gyldig vaccinationsattest for
»kattesyge«. (Cf. kapitel II, paragraf 1, For-
maliteter, s. 24-25).

Selvom der var udtrykt ønske herom, ved-
toges dog ingen fælles anmeldelsesblanketter

for alie F.I.F.E.-medlemslande. Det henstille-
des dog, at klubberne såvidt muligt affatter
disse på 2 eller 3 sprog.

Kla: s ilicering og stand.ørder

Generelle bestemmelser: Der gives ikke CAC
til katte 

-1. hverken langhårs- eller korthårskatte, med

»knæk<< på halen (»kink«),
2. som lrar et Ødelagt øje, en grea plet eller en

sygdom på hornhinden,

3. som har mere end z mm underbid. Det kræ-

ves, at hovedet virker harmonisk,
4. hverken langhårs- elier korthårskatte, som

har tendens til skeløjethed.

Det specificeres, at en kils type vil sige:

hel hedsindtryhAet.

LANGHÅR
Farte 7: Der gaves silver-tabby LH tre (3) år

til at forbedre øjenfarven. Herefter vil kun
grønne øjne acceptefes.

Farae 13c: Pointskalaen for den hellige
birma ændres til følgende:

Points
Krop 20

Hoved og øjne 20

Pels (kvalitet) 15

Farve (pels) L5

»Behandskning«, forpoter 5

»Behandskning«, regelmæssighed på
bagpoterne 5

»Behandskning«, plettef på, agpoterne 5

Hale 1,
Total: 100

Det bestemtes desuden at diskvalificere alie
katte med hvide pletter, der er større end 1

cm i diameter, naturligvis med undtagelse af
hvide, skildpadde m. hvidt, tofarvede, cor-
nish rex og manx, d.v.s. for alle ensfarvede,

stribede og tabby. siam og aby.

KORTHÅR
Farae 14b: Man anerkendte den hvide europ6

med to forskellige øjne. Den »odd-eyed« KH-
europ6 kan dog ikke opnå CAC.

Farue 15a: Det vedtoges at adskille char-

Forttølter rilte 21
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Stamnavn ISIS
Til avlstjeneste: blåmasket siamhan

Ch. BENJAMIN BLUE ISIS
2 x CACIB

Blå- og brunmaskede killinger lejlighedsvis
til salg.

Henvendelse (03) 23 29 90
Anna Bøggild

Søndermarken 36, 3060 Espergærde

CYRENAICA
hvide - blå
Killinger lejligheCvis til salg.

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

Århus DyrepensionKATT E

HUNDE
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 1477 88

Stamnavn

BUGMMBDlF
Perseropdreet i farverne blå, chinchllla
og silver shaded.

a
Killinger haves til salg.

AIlce Ruben Larcen
Godthåbsvej 101,2000 København F,

Tr. om dagent (01-77) Su. 3601.

t4
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Katte, hunde

og fugle
modtages i pension

DYRLÆGEGAARDEN
Raasted pr. Randers
(Hovedv. 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06) 44 30 99

SIAMllPDRÆT
Bran, blå, lillømøsket

IlT AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

o
Max Krogh Grønning

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

von
CASSELGREEN

o

RøDE EUROPE
&

CHARTREUX
Lene Wåle Casselgreen,

Platanal16 17, Torsted, 8700 Horsens

Killinger lejlighedsvis til salg.
Chartreux-kuld ventes medio juni.

Bestillinger modtages gerne -

05 - 6to576

o

Il ÅII TNI
gode billeder

BURMAKITTINOER

Kat{ens lotograf
Børge Nlelsen

Rantzausgade 28, 9000 Aalborg

TIL SALG

lngen indavl -
meget hengivent temperament, livlige,

intelligente - ren brun farve
Virkelig gule øjne

Stamnavn: OF DOMINICA

Birte Stubsgaard,
Tennisvej 13, Fjerritslev, tlf. (08) 21 1919

æ-
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Udsøgt siamopdræt - flere maskefarver

Speciale:
Iabby Point siamesere efter engelsk

import.
Første danske internationalt anerkendte

opdreet.

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

- eget opdræt.

Sunde killinger lejlighedsvis til salg.

Ch. Indigo Tai-Pan

Annie Christensen
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev

Tlf. (01) 947254

Stamnavn af Thael
Siamopdræt:

rød, chokoladeskildpadde og
ch okol ademaskede.
Mor: 32a. Ch. Hamilton's Danielle.

Abyssi nieropdreet:
rød og vildtfarvet.
Mor: 23. CAC Ema af Thael. Bedste
korthår i Jyrak 1972.

Mor: 23a. Ch. EIa af Thael. Bedste røde
flere gange.

Killinger til salg og bestilling.

lørgen Hansen
Enebærvej 92, 5260 Hjallese.

Tlf. 13 23 97 fra kl. 1B-'19.

Stamnavn

Etr [3tV[@
Specialopdræt af chinchillafarvede persere,
samt blå - blåcreme og creme.
Til avlstjenester
Ch. Sputnik of Great Yarmouth

(chinchillafarvet)
Tarzan af Hammersholdt 2xCAC (creme)
Blue Boy af Kivio (blå)
Killinger lejlighedsvis til salg.

Fru Kirstine Gammelgaard
,Ærøvej 16, 9900 Frederikshavn

Trf. (08) 42 05 10
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Ilfia,rr,:r på dorn rn erloordet
øf Mrs. Coltille, England

I

I

Manxkattens muligheder på dommerbordet er
svære at bedørnme. Manxen skal stå op for at
vise, hvor lange bagben den har. Den skal
hoppe (som eo kanin, ifølge standarden).
Den skal være kort, haleløs, have dybe flan-
ker, rund bagdel og dobbelt pels.

Den skal være sød og venlig, ikke sætte sig
ned eller bide, når dommeren undersøger clens

bagdel. Jeg eundrer alle dommere, som med
så megen god vilje vover sig ud i det.

Jeg er ikke dommer, og jeg håber ikke, at
no6;en vil opfatte det som en frækhed fra
nrin side, il jeg fremtører nogle synspunkter
om vor standard for manxkatten. Jeg håber
også, at det, jeg vil sige, vil være til hjælp for
os alle.

Lad os først se på point-skalaen:

Haleløshed.....
Bagbenenes højde
Kort ryg
Bagdelens runding
Flankernes dybde

Dobbeltpels ....
Hoved og øret . .

Farve og pletter ..
Øjne
Kondition

points

15

15

1'
10

10

10

10

5

5

5

100Summa

Den første betingelse for en manx på dorn-
merbordet er at stå rigtigt på benene. Det er
let at få en manx til at stå rigtigt. Stryger man
katten let med en finger f.ra hovedet ned over
ryggen og helt ned til bagdelen, vil den med
glæde løfte bagdelen så højt op, den kan. på

denne måde viser katten de første 5 punkter i
standarden.

Man ser øjeblikkelig bagbenenes højde, ryg-
gens korthed, bagdelens runding og sidernes
dybde, uden at plage katten det mindste. Det
er meget sjældent, at en manx vægrer s..ig,

men det kan hænde. Manxen kan 
- 

ligesom
andre katte 

- 
ikke altid have tillid til de

fremmede ansigter, den er omgivet af, de

hvide kitler og masser af publikum.

Haleløsheden skal være total på en ud-
stillings-manx. Som hos alle dyr er halen en

forlængelse af rygraden, og det er afsløtningen
på rlgraden, son beslernner ex mønx-Aats
høleløshed etller iLAe-haleløshed. Hvis vi, som
tidligere nævnt, stryger med fingeren over ryg-
gen, vil manxen som enhver anden kat løfte
sin usynlige hale i veiret. Hvis fingeren da

ko,mmer til et stop ved en oprejst halehvirvel,
er katten ikke haleløs, desværre.

Eksperter kan endvidere kontrollere halen
ved brug af andre metoder. Yær hensynsfuld
mod vore elskede manxer, når De skal under-
søge dem ! 

- 
Min hvide Brumas (nu for-

længst død, ovs. anm.) har endnu ikke glemt
den person, som med mere iyer end erfaring
søgte efter hans skjulte hale, da han var ung.
Det er nu 10 år siden.

Når en .manx ikke vil rejse sig, vil den
også lægge en eventuel eksisterende halehvir-
vel ned, og det ser ud, som om den var hale-
løs. På næste udstilling vil den måske rejse
sig og løfte hvirvlen, og domrneren vil da

konstatete, at katten pludselig har fået hale.
Bortset fra halen har manxen ofte også an-

dre fejl bagtil. Det kan være lange hår, sorn

helt skjuler bagen. Det kan også være brusk
eller skind. Nogle af disse fejl er altid syn-
lige, andre igen kun til visse tider. Disse fejl
har egentlig ingenting Lt gøte med haleløs-
heden, og bør hellere medtages under »bag-
delens runding«.

»Ryggens .korthed« ser ud til at være eR

kilde til uenighed blandt nogle manx-opdræt-
tere her i England. Jeg ved ikke, om standar-
den siger: >>Manxens ryg kan ikke være for
kort«, måske har ieg læst det et andet sted.
Men vi er mange, der mener, at den eneste

rigtige manx er den korte. Andre mener, at
med henrblik på avl er det bedst rned en Iæn-
gere krop, da en kortere kat har rnindre plads
til fostrene i drægtighedsperioden. Måske er

t7
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begge opfattelser rigtige. Det ser ud, som om

man flr større kuld fra de katte, som har
længere krop; men det er jo trods alt kvalitet
mere end kvantitet, vi ønsker. (Men førend
alle begynder at skrive vrede breve til mig,
vil jeg skynde mig at sige: jeg ved, at der
kan komme nogle gode manx-unger efter de

længere katte 
- 

og også fra de kortere).

Jeg vil bare sige, at det ville være trist at

miste disse korte manxer lidt efter lidt, fordi
vi ikke mærker, at de bliver stadig længere,

Men jeg er kun opdrætter, og jeg kan lage

f,il.
En sidste bemærkning: Der er sat 5 points

for kondition. Jeg er sikket på, at jeg aldrig
kan være en god dommer. En kat eller en kil-
ling på dommerbordet, som ikke havde pet-
fekt eller i hvert fald næsten perfekt kondit'ion,
vil jeg ikke godtagq uanset hvor fin den

ellers kunne være. For nogle år siden skrev

en dommer, som skal have min evige tak-

nemlighed, om min kat: »Ikke i god kondi-

tion idag«. Det gjorde så ondt; men ;'eg hå-

ber og tror, at jeg aldlig vil fortiene det igen.

Hvis manxen er alt dette, som ieg har be-

skrevet, skal den bestå endnu en prøve. Den
skal hoppe inde i sit bur. (NB: engelske katte
bedømmes i deres bur, ovs. anm. ) . Det er
prikken over i'et.

Sådan er det altså. 
- 

Åt udstille en manx
er meget lig tipning. Kornbinationen af gode

og dårlige egenskaber er endeløs, at få det
hele med 6n killing er næsten mere, end man

kan vente her på jord.

Mrs. Sonja Colville er død, siden denne ar-

tikel blev skrevet, vistnok i 69. Men hendes

mand fortsætter det store avlsarbejde, som

Mrs. Colville i mange år giorde for at frem-
avle nogle af Englands fineste manx. Den
omtalte hvide hankat >>Rosental §fh'ite Btu-
mas<< var kendt over hele England, fordi han

fiere gange optrådte som TV-stjerne. Colvil-
lernes katteri »Puissies Galore« rummede så

sent som i 7Z ca. 30 katte, mest langhåfs,
hvoraf nogle meget skønne chinchillas, der
også viste sig i TV, bl. a. i reklamer for så

kendte ting som Pussicat og Kit-e-Kat.

Et dejligt billede af en clejlig Aat. Ch, Palonzino Candl Boy, blå perser, Ejer: Ingrid Henrikten,
S kagen.
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Kogehog for kattekillinger
al Årngerd Ernby, Soerige

Miauu. . . hvad gives der at spise idag? Iv-
rigt iler sultne killinger til madskålen. Ja,
hvad er det egentlig, vi serverer for dem? Sør-

ger vi for, at de får den næringsrigtige føde,
de behøver - eller bliver det »kattemad på

dåse«, fordi det er så bekvem.t for os menne-

sker? Eller loråi »>nine kalte rtegrer sig mod
d, ipire ande, end »>XX<<-dåsemdd<<?

Ligesom børn er katte meget konservative,
når det gælder ,maden. Vænner vi dem til en

ensidig diæt af konserveret føde, rløder de

»natudig« kost som rå sild og råt kød med
stor mistro og vægref sig ved at spise det.

Dåsemad er udmærket sorn suppleoent, rnen

kan ikke anbefales som eneste f.øde. Yi bøt i
stedet give vore katte en varieret og nærings-

rig kost, og det ibør vi starte med allerede fra
killingealderen. Forkert ernæring skyldes ofte
uvidenhed. Der findes jo heller ikke meget at
hente herom i vore almindelige kattebøger.

Desværre findes der opdrættere, som under-
ernærer deres katte, Om d,et sker af uvidenhed
eller nærighed kan ind imellem væte svært at
afgøre, men resultatet bliver altid det samme

- en kat med bristsygdomme og kronisk
mave- og tarmbesvær. Og ,hvad skal man sige

om opdrætteren, der forveksler katte med køer
og tror, at katte er vegetarer.

Elilra åost til noderåatten
Det er vigtigt, at moderkatten får den næring,
hun har behov for, i den krævende periode,
hvor hun am,mer. 3 regulære måltider og lun-
ken mælk (hvis hun tåler det) eller tykmælk
(ymer el. yoghurt) eller vælling. Så får hun
de ekstra næringsstoffer - fremfor alt kalk -og desuden rigeligt ,med væskg som hun be-

høver i den tid.

1,-4. tge: nzodernalh
De første fire uger pleier moderkatten selv at
klare fodringen på egen hånd. Jeg har fundet
det passende at give det »første måltid<<, når
killingerne går ind i deres 5. leveuge. Men

ingen regel uden undtagelse. Er kuldet stort,
kan det være svært for moderen at klare fod-
ringen alenq og så må vi begynde at give

ekstra tidligere.

5. tge: det første late måltid
Killingernes første måltid kan bestå af kogt
fisk, vel og mærke godt renset. Ellers råt hak-
ket oksekød. Det er ikke s,ikkert, at alle &il-
lingerne accepterer variationen i kosten. Hvis
man giver dem en lille bid, reagerer de ofte
forskelligt. Nogle styrter med fornøjelse til
madskålen under kraftig smasken, medens an.

dre betragter ,madskålen med nogen skepsis.

Men det varer almindeligvis ikke længe, inden
de også lokkes frem ved de andres eksempel.

I den første tid får killingerne 1 øåltid
om d.agen. Den ene dag oksekød, den anden

kogt fisk. De dier jo Sadigvæk, og det gæl-

der om forsigtigt at vænne deres maver til
»rigtig<< mad.

6, rge: måbiderne fordobles
I løbet af den 6. uge plejer jeg så at give dem
rå sild. I begyndelsen fjerner jeg ben og skind,
så dre bare er det lækre fiskekød tilbage. Snart

er killingerne så dygtige, at de kan klare tynde
skiver af sild, skåret over på tværs. Med sild
mener jeg den urensede sild, ikke filet'erne, På

den måde får de næringsstofferne i rygbenet
med, uden at få ben i halsen. I løbet af denne

6. uge giver jeg ,killingerne z nåltider mad

om dagen - et morgen- og et aftensmåltid.
Nu efter 6 uger dier killingerne ikke så me-
get som i de første uger, og vi må altså passe

på, at de ffu tilstrækkeligt rned væslce - og
kalk.

I stedet for vælling kan vi give dern sk-
mælk (eller ymer/yoghurt). Åf almindelig
mælk får mange katte diarr6. Tykmælken gi-

ver ,ikke sådanne vanskeligheder. Tykmælken
har samme næringsværdi som almindelig mælk,

og i flere tilfælde er den at foretrække. Vi
kan naturligvis også give killingerne vælling,
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lavet af usu,kret pulver. Vi har altså stor rnu-

lighed for at variere.
At jeg selv koger væIlingen på >>gammel-

dags« maner, beror på, at mine killinger iklce

bryder sig om den færdige dåsevælling, men

får diarr€. For ikke at udsætte dem for unød-
vendig væsketab giver jeg dem maizenavæl-

ling, som de spiser uden at få mavevanskelig-
heder. Maizenavælling er en ret, som de slik-
ker i sig med stort velbehag.

Kort efter kry er de op i kurven og sover.

En dejlig afslutning på en travl dag.

7, ,tge: i måbider
I den 7, uge får killingerne j fuld.e tnåltider
om dagen. Morgenmåltidet består af kogt fisk
med ris, torskerogn ,med ris eller sild. Til
m,iddag får de abymad på dåse, og til aftens-

mad hakket oksekød, rå sild eller §llinge-
lever med ris. Jeg forsøger at veksle imelle,m

retterne. Får de f. eks. sild til frokost, ser-

veres i,kke samrne ret til middag.

8. øge: 4 nåltid.er
Når killingerne er 8 uger, lir de 4 tnåltidet
om dagen. Jeg plejer at lægge større vægt på

morgenmåltidet, medens >>lunchen<< og aftens-

måltidet ofte består af babymad af en eller an-

den slags. Sortimentet af babymad er stort og

giver større mulighed for at variere kosten. Til
favoritterne hører I. eks. »Torsk m/ kartofler«,
»Kalvefri.kass6«, »Larnmefrikass6«, Grøntsags-

mos m/ kalvekød«, »Gulerodsmos m,/ torske-

rogn<(, etc. etc.

Spisesedlen for 8. uge kan f. eks. se sådan

ud:

Norgenmad: Kogt fisk med ris. Det er en

god ide at koge fisken i mælk. Torskerogn f.
eks. med ris. Rå sild, nu skåret i støffe styk-
ker, evt. kun delt i 2 stk.

Lønch: Babymad.
Mid.dagsmad: Hakket kød. Endnu mere

værdsat er kødet skåret i begyndelsen i små

og senere i lidt større bidder. Hjerte skåret i
småbidder. Rå sild.

Al t e n t n ål ti d. : Babymad.

Det er væsentligt, at vi forsøger at give

disse 4 måltider på så bestemte tider som rnu-

iigt og at sprede dem over hele dagen, så at

der bliver lige langt imellern måltiderne. Mig
har følgende tidsskema passet fint: morgen-

mad kl. 8, lunch kl. 12, middag kl. 16 og

aftensmad kl. 20. For andre passer rnåske en

anden tidsplan bedre. De 2 ekstla mælkemel-

lemmåltider, som ieg taler om i slutningen af
denne artikel, bør man give før 'eller efter

lunchen, som jo er et let måltid, og som sidste

måltid på dagen.

Jeg
ka'da'

19slags
at vælge
mellem...

20

osse
Ii'. . .



Husk på Åalåen

Et fingerpeg fik jeg, da jeg diskuterede min
spiseseddel ,med vores dyrlæge. Blodet skal
altid holde et vist kalkindhold. Giver vi vore
katte kød, som i og for s,ig er nyttigt og nød-

vendigt, men glemmer samtidig at give dem
en føde, der er rig på kalk, bliver følgen skæb-

nesvanger ,for den lille killing.
Kød indeholder l. a. meget fosfor, men

kun lidt kalk. For at,blodet skal kunne holde
sit konstante kalkniveau, tager det den'kalk,
som findes i kroppen, nemlig fra skelettet.
Resultatet bliver en skød benbygning. Den
stakkels kat f.orsø.ger at hoppe ned fra et bord
og ligger øjeblikkelig derefter med benbrud.
Naturligvis er det overdrevet at påstå, at alle
lignende ulykker skyldes mangel på kalk. Men
i flere tilfælde har det vist sig, når man un-
dersøger et sådant benbrud, at hele skelettet
var af,kalket. For at hjælpe herpå kan katte-
ejeren give kalk teskevis i maden hver dag.

Mælk og ost på spisesedlen. sørger på en

naturlig måde for, at kalkbeholdningen ikke
ændres.

Foruden de 4 måItider ,bør killingerne have

2 mæIkemålitder om dagen, det ene evt. ud-
skiftet ,rned vælling.

Der ligger både arbejde og ansvar i op-

fostringen af killinger. Et arbejde 
- 

hvis det

gøres på. rette .måde 
- 

der resulterer i friske
og velopdragne killinger, sorn vi med god

samvittighed kan overgive i en ny katteejers
y^retæ8t.

(Fra den taensAe hlil ÅDELKATTEN's
sertryA >>KokboA f6/ Aartønglt<<).

Pa,rra,sitalgfel, - lortrat lrd tide 9

fer. De i Balkanlandene hjemmehørende re-

præsentante, e! i så henseende farligere end

de hjemlige parasitter. (Forsigtighed ved ferie-
reiser).

De, for det meste kun enkelte tæger, der

findes på dyret, dupper rnan med olie eller
sprit. Derved dør de. Først da trækkes med

drejende bevægelser parasitkroppen ud af hu'
den, Man må i alle tilfælde passe på, at ho-

vedet ikke rives af og bliver siddende i huden,

for så dannes der nemlig en byld. Hvis man

ikke selv tør pe:a9e sig en korrekt fjernelse af
tægen, bør man gå til dyrlægen eller 'en er-

faren katteejer.

(fua »>die Edelhatze<< Nr. 2172).

F.l.F.E.'s generalforsamling
Fo*tøt frø side 1j
treux og british blue. British blue beholder
standarden på, s. 20166, rrnen får m. 1.5a og
med natxet blå korthårs6at (british bløe).

Farae 16: Dette opdrætnummet tilhører sta-

dig ehartreux, men man genoptager standar-

den fø 1914:

Cbarlreax 
- 

nr. 16:

Krop: En massiv og tung kat, med meget mu-

skulære lernmer, bredt bryst.
Hoved: Bredt, lige næse, middelstore ører pla-

ceret høit på et meget rundt kranium, fyl-
dige kinder.

Pels: Alle grå nuancer er tilladte, imidlertid
er den mest eftertragtede en meget Iys blå-
grå. Ingen skygger eller striber tolereres.

Hvide hår er ikke tillaclt.

Pelskvalitet: Skal føles let ulden og tæt, lige-
som odderens.

Øjne: Gule eller orange.

Pointshala
Kropsform og størrelse

Hoved .

Øjne
Pelskvalitet
Pelsfarve

Hale
Total:

Farae 27: Der vil ikke blive givet CAC til
burmesere med dårlig øjerfarve, d.v.s. grøn-

gule øjne. Øjnene skal være chattreux-gule til
gule.

Farte 27b og 27c: Man vedtog en foreløbig
standard for chokoladefarvet og lilla burme-

sere, d.v.s. de i GCCF gældende, uden dog at

til,kende disse varianter CAC.

points
25

25

10

10

20

10

100
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Farte 27b-279.' Således skal alle de nye
farvevarianter indenfor bunneserne: chokolade,
tllla, rød, skildpadde, crerne og blåcreme sta-
dig konkurrere i samme gruppe: burma - an-

dre 'farver.

Faroe 23 og 2ia: Der vil ,ikke blive givet
CÅC til abyssiniete, der har hvide pletter. En

lys hage er dog tilladt.

Farue 29a, 29b og 2!c: Der fastsættes en

foreløbig standard for følgende korthårskatte
af slanktypen, eller orientalsk §pe:

Foreløbig fælles støndard for åortbårsåattet
af orientalt6 type:

Sort (ebony)

Iilla (lavender) ...
Hvid (foreign white)

Disse varianter kan dog ikke opnå CAC.
Hvis opdrætterne ikke i løbet af de kom-

mende 3 år har gjort fremskridt, vil denne
f oreløbige standard bortfalde.

Havana'ens (chestnut brown) standard vil
forblive uændret, idet denne varietet allerede
er etableret (29).

Type og form 
- 

beskrivelse: se standard
for siam, sp. nr, 24.

Hoved
Øter
Øjne

Kropsform
Beri og poter
Hale ,0

KORTHÅR:

Orientalerrype, tort (ebon1) nr. 29a.

Pelsfarve: Jetsort lige til hårroden.
Næse og følehår: Sorte.

Øjenfarve: Grønne uden spor af gult.

Orientalertype, lilla (laaend.er) nr. 29b.

Pelsfarve: Blegt lavendelfarvet, ikke for blå,
med et rosa skær"

Næse og trædepuder: Rosa,

Øjenfarve: Grønne uden spor af gult.

Oriextalerrype, haid (foreign øbire) ,n, 29c.

Pelsfarve: Rent hvid, uden spor af gult.
Næse og trædepuder: Rosa.

Øjenfanet Blå, sorn 'brunmasket siameser.

Det henstilles til dommerne at tillægge far-
ven og kvaliteten større betydning hos siame-

serne, colourpoints og hellig birma.

KONTINGENT

På forslag fra bestyrelsen besluttedes det, at:

1. det årlige kontingent pr. land skal forhøjes

til 100,- schwe,izerfranc,

2. anerkendelsen af CACIB/CACIP for hver
international udstilling skal være 100,-

schweizerfranc.

Generalforsamlingen vedtog endvidere en-

stemmigt, at F.I.F.E. skal betale ,kassereren,

hr. C. Stein, halvdelen af hans udgifter i for-
bindelse med en generalforsamling.

Ligeledes vedtog generalforsamlingen en-

stemmigt, at F,LF.E. skal betale generalsekre-

tæren, fru B, Kastengren-Rernborg, 1r0,-
schweizerfranc pr. måned med tilbagevirkende
kraft f.ra l. j,ali 1972.

Generalforsamlingen vedtog til slut med
tak at modtage den schweiziske landsforenings
tilbud om at afholde den ordinære general-

forsamling i L971 i Neøchatel i Schweiz i
begyndelsen af november måned.

Fru Hollenstein takkede delegaterne for
godt og udholdende arbejde og også FELIKÅT
for den varme velkomst. Mødet hævedes kl.
24,00"
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Øjen- og pelsfarve:

Kropsfarve ......
Øjenfame
Pelskvalitet......
Kondition

Total: 100
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Britislr Blue CleelrtrerrxI

af Shirly Beeter, Englaød.

Et dejligt hot.'ed. Ch. fetrt:al Jotto. Opdr«ttcr og tietr: Nrl. l. Jobasttn, llngland,

Julius Cæsar vat bange for katte rnen ikke for
Cleopatra - 

en anden slags kat. Leonardo da

Vinci drager den slutning, at >>den mindste

af kattene er et mestetværk«. Og Napoleon
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villr blive kold af sved ved synet af en kil-
1ing. Richelieu installerede katte ved det fran-

ske hof" Tiderne har skiftet, og det har kat-

tenc også"



lnt. ch. Kabbarps GorLi, der tilbørte Elisabeth

Kristoflersen, ur eø typish repræsentant for
cbartreilx-Aøtleøe. Han aandt ad.rAillige bed.ste'

titler lør sin død i lgzz
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Kattene af idag hu ikke nogen lighed rned
gårsdagens katte. Blandt kattene af idag faldt
mit valg på en british blue. Jeg kan ikke på-

beråbe mig at være leder af en nation eller
modeførende. Jeg så den british blue på en

udstilling, og det var.en af den slags tilfælde,
hvor jeg ikke blev tils§ndet, rnen si.mpelthen

forelskede mig i katten.
Hvad er en british blue? Det er en af men-

nesker Irembragt varietet af en britisk type

kat. Hvad er en britisk kat? Ja, så er vi tilbage
igen til den af mennesket frembragte varietet.
Viktorianerne gjorde det, Edwardianerne gjor-

de det, så hvorfor skulle Elizabeth den An-
dens samtidige ikke også gøre det? Gøre

hvad? Krydse en langhåret blå eller sort ,rned

en korthåret blå 
- 

resultatet: en deilig kat.
Der vil kornme langhårede killinger ,imel-

lem, og seriøse opdrættere vil sørge for at

kastrere dem, inden de kommer til andre

hjem. De nedarvede kvaliteter ved krydsnin-
gen veier tungere end argumenterne imod.
Pelsen ved den første krydsning er ofte for
lang og blød, rnen igen se på d,en næste Arlds-

ning, for her er beviset for umagen. Dette er,

hvad en britisk typet kat er, og den eneste

type som er i overensstemmelse med standar-

den.

Typen er tydeligere afgrænset i de britiske
blå og sorte. Skildpaddefarvede og skildpadde-
fawede rned hvidt er for det rneste også gode

typer og ligeledes nogle af tabby'erne. Typen
kan ikke fast besternmes ved disse varieteter,
da opdræt med rene linier vil give et afkorn,
der ligner dets herkomst eller medfødte type.

Dette er bemærkelsesværdigt, for tabby'ernes

tegninger bliver bedre og mere tydelige, men

typen forsvinder. Vi har lange tynde katte

med store ører oE lange haler. Vi får lange

tynde katte i de andre farver også, men af-

tegningerne på tabby'erne synes at fremhæve

billedet sorn helhed.

Vi hører opdrætterre tale om deres tene

linier, men hvorledes vil de gøre rede for en

britisk blå med forældre i seks generationer

al ren tabby opdræt. Den mærkelige sorte,

som srnutter imellem ved en fejltagelse eller
endog den lejlighedsvis lille langhårede frern-

mede. Er det drilagtige kromosomer, der brin-
ger disse ting frem fra det skjulte?

Hvad med at krydse med hankattea henne
ad vejen? Dette er en langt større synd. Vi
har næsten alle engang haft en avlshan ,med.

navnet >>Late night out«. Faderen var en sort
mcd den sødeste lille medaljon, men killin-
gerne har også denne lille søde medaljon.
Medaljoner har for vane ligesom agurker at

komme igen generatioo efter generation. Lad
ikke Deres kromosomer krydse ved at lade
Deres racekat tage en tur op ad vejen over
natten. Intet opnås derved, undtagen nogle
killinger som der skal findes hjem til.

Hvis De vil opdrætte nogle smukke british
blue - 

vær tapper. Vær energisk og gå til-
bage til de langhårede ved hver 5. eller 6.

generation. Et foredrag i Cat Fancy kan have

fået nogle opdrættere til at stå af. Jeg har haft
begge, den. rene eller såkaldte renopdrættede

og den udkrydsede, og jeg ved, hvad jeg selv

foretrækker, nemlig den, der var krydset, og

som fik Challenge Certificate og Best in
Shows.

Hold omhyggelig øje med Deres opdræt og

læs standarden: kolt tæt krop. Intetsteds siges

der lang spinkel krop. Det er en nødvendighed
at krydse, hvis man vil have smukke katte på

For&ælter ride 31



Cb. Littlet'irLers Blte Serge. Opdr.: A4isses E. og C' Cbatlerloil' Ertgland"
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MANX-IOIIEN - kædighed eller ligegyldighed
øf Lene lY/øle Cøaelgreen

Vore læsere har ,i »Hvæssebrættet<(s nr. 3 af
8. Lrgang kunnet læse to meget forskellige me-
ninger om manxkatten, nemlig Mrs. Colvilles

-- mangeårig britisk opdrætter af manx o..m.a.

- og Dr. Rosemarie \Wolff, der såvidt jeg

ved, ikke selv har beskæftiget sig med opdræt

af rucen. Deraf følger, vover jeg næsten at

sige, at førstnævntes artikel var fyldt med en

dyb kærlighed til manx'en, mens den sidstes
var en 'klar, nøBtetrl afvisning af racen som

sådan. For mig at se findes der nemlig kun
de to mulighederr: har man set og kælet for en

af disse pudsige katte uden hale, er der ingen
tvivl mulig .- enten står rnan og kigger på det
sære dyr ,der aldrig har været en >>rigtig« kat,
eller også falder man pladask for dyrets egen-

art og charme.

Det er sandt, at man ikke med rimelig god
økono,mi kan opdrætte manx, ihvertfald ikke
lutter udstillingsdyr. Det er også rigtigt, at

der optræder vanskaboinger, deforme killinger

- oftere end ellers 
- 

i manx-afkom. Der kan
også vise sig skjulte nedarvede defekter hos

vo,ksne katte af manx-udstillingstypen, som

man ikke kan rbortforklare med noget brug-
bart argu.ment: defekten har noget .med den
ændrede hvirvelsøjle, især den nederste, at
gøre. De værste fejl, som ikke lige har døde-
lig virrkning allerede på killinge-stadiet, er
nok dem, der rarnmer manx'ens endetarm og
urinorganer. Opdrættere al manx har ofte
måttet aflive halvstore kill,inger, fordi de ikke
kunne beherske disse to funktioner, ligesom
avlshanner indenfor racen måske også hyppi-
gere end ellers får urinvejssygdornme. Og det
er en stor sorg for opdrættere med bestilling
på killinger at måtte lade moderkatten operere
og finde fire døde killinger, hvoraf flere gode

manx-typer, fordi hun ikke kan føde dem selv.
Der er jo desuden en betydelig risiko for, at
avlshunnen aldrig mere kornmer til at bære

levedygtige killinger,

loh, der er ))men((er nok at tage .i betragt-
ning, føt man giver sig i ,kast med opgaven

som ,manx-opdrættef. Men når Dr. Rosemarie

Wolff ligefrem påstår, at manx'en »ikke læn-

gere 'har den fuldstænd,ige kontrol over .bag-

benenes bevægelser. De svajer let, og kan
ikke springe normalt<<, ja, så må jeg sige stop !

I min katteavlertid har jeg haft tre manx-
hanner, desværre endnu ingen hunner, og in-
gen af dem manglede noget i den retning af

bevægelighed. Tværtimod sprang de mere og

tiere end mine andre katte, der snarere løb
eller gik. Det er nemlig karakteristisk for
manx'en, at den »hopper« eller r>springer<< af-

sted som en hare. Faktisk har jeg flere gange

ganske tidligt på sommermorgener set min
letkendelige hvide Teddy hoppe rundt på græs-

marken tæt ved vort hus, hvor der også hop-
pede harer, og det så forbløflende ens ud,

bortset fra farven naturligvis. Og alle de mus,

frøer, stålorme og muldvarpe, mine katte har
leveret på vores måtte, kan jeg slet ikke op-

regne. Jcr, de var skam dygtige nok til at tange

småkravl. Desværre fik jeg aldrig avlet rned

min hvide han, idet han blev offer fot min
idealfordring: han skulle gå, fuit omkring.
Men jeg ved fra hans svenske opdrætter-mor,
at hun i sommeren 72 mistede 3 kuld, et død-

født, et dødlødt ved kejsersnit og et dødt
efter kejsersnit.

Og så er vi ovte i problemet om avl med

manx. Det er nernlig sandt, som Mrs. Colville
også er inde på, at bønner ,med lidt længere

ryg end ønsket på et udstillingsdyr flr sørrc,
mere livskraftige og fuldt så gode kuld som

perfekte udstillingshunner. Det synes derimod
ikke at have nogen beeydning, hvordan avls-

hannens ryglængde er. Af hensyn til de tapre
få, sorn på trods af ofte hidsig .,modstand fra
lærde folk stadig arbe.ider for at skabe gode

manxkatte, burde FlFE-standarden udvides til
for ailshunner at omfatte de såkaldte »rumpy-
risers<<, d.v.s. hunner med en halv, 6n eller
højst to knogler beviseligt ofte er lidt
længere i ryggens nederste del end den per-
fekte manx. Det ville ikke volde særligt be-
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Aigil, tAildpødd.e nzed. brid. nzanx-hun. Ejer: Gønni Schlienanx, lsted.gade 60, Københaan.

forsøge at få ændet FIFE's standard i mere

rimelig retning. Som Dr. Rosemarie '§7-olff

selv skriver, må man sorn manx-opdrætter

regne med følgende fire kategorier:
1. europ6-hybrider med manx-arveanlæg skjult,

men med fuld hale.

2. »stumpies«, d.v.s. med halv, kvart eller
mindre hale.

3. »rumpy-risers«, d.v.s. manx-katte, der ved

kærtegn nedover halen rejser en ofte fan-

tastisk lille bid ben, brusk eller måske en

til to knogler.
4. »rumpies«, d.v.s. den perfekte udstillings-

manx, med et hul el. en fordybning der,

hvor andre kattes hale begynder.

Alle, der har haft bare noget med haleløse

katte at gøre, ved dette. Hvorfor så ikke også

regne med det i vore udstillingsstandarder?
Som det er, er det jo umuligt at få godkendt

en manx-novice-hun, som man gerne ville
bruge til avl, netop forcli hu har en bitte

Forfi@rrel iide 31
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svær at formulere en modificeret standard,

specielt for denne gruppe, således at samvittig-
hedsfulde avlere ikke skulle tvinges til at parre

rent manx til rent manx, hvilket oftest giver
vanskabte eller døde killinger. Det har man
jo været nødt til for at opnå en stamtavle uden

eksperimental-stempel på.

Herhjemme har vi - som for alle andre

racer - tre generationers ar,bejde, førend yi
kan få slettet eksperimental-stemplet. Alene at

nå så langt er for en manx-opdrætter, der helst
hver tredje generation skal tilbage til europ6,

evt. chartreux, næsten uopnåeligt. Til min be-

styrtelse hørte jeg fornylig, at man i Sverige

muligvis vil ændre de tre til fem generationer!

Det betyder, at man - efter svenske regler -ikke kan fremavle en Int. ch., idet SVERAK's
styrelse næppe giver dispensation dertil. Hvor-
mange holder ud efter sådan en øretæve? Hel-
digv,is er vi herhiemme ikke nær så ilde stedt,

tværtimod. Vi har i vor landsforening FELIS
DANICA faktisk drøftet muligheden af at



Berlirrer rex6rrre

Geraldine Ply af lYessel, sort derctn rex. Opdr.: Gertlø Pedercen, Danmarh, Eier: Mrs, M. Al-
kerua, Holland. Foto: C. A. Adriaanse, Holland.
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af Ro1 Robinson, N. L Biol,, England
For 3 år siden blev 2 devon rex importeret af
hr. Barensfeld til Øst-Bedin fra en velkendt
dansk opdrætter. Disse 2 devon rex blev par-
ret med german rex og frembragte tilsammen
13 rex samt en normalpelset killing. Disse re-

sultater er overraskende, da udelukkende nor-
malpelsede killinger kunne have været ventet.
Det er helt fastslået, at cornish og devon rex
skyldes 2 forskellige gener, og at cornish og
german rex er en følge af de samme gener.

Som følge derfa skullc krydsninger devon og
german have givet normalpelsede killinger.

Genet for cornish og germao er symboliseret
med >>r<<, og genet for devon er symboliseret
med >>re<<. Den genetiske samn:ensætning for
cornish er >>rrReRe<< og for devon >>RRrere<r.

Når cornish og devon krydses, får killingerne
sammensætningeo >>RtRere<< og er normalpel-
sede. Dette skyldes tilstedeværeiscn af >>r<< og

»re<( generne, der igen er recessiv til de til-
svarende gener henholdsvis >>R<< og >>RE<<, som

ftembringer normal pels. Erfarne iagttagere er

ofte i stand til at se forskel på de 2 rex'er,
når de ser dem, men det kan helt nøjaktigt
skelnes ved mikroskopiske undersøgelser af

plukkede hlrprøver.
De pågældende katte i Bedin-krydsningerne

el:

Genetisk

Navn: Rex: :Tffi'
Hasse Plys af Vessel devnn* Rrrere
Hetty Plys af §Tessel devon* Rrrere( ?)

Ido vom Grund german* rrReRe

Jeanette vom Grund german rrReRe

Brutus vom Buchenstein german rrReRe
Beatrix vom Buchenstein german rrReRe
Oswine vom Grund german* rrRere
Moritz vom Grund german rrRere( ?)
* bekræftet af. hå,rprøver.

Idq Brutus, Beatrix og Jeanette er tt ren
german afstamning, og det er usandsynligt, at

de skulle bære gener for devon rex. Hasse og

Hetty er devon rex og er af sarnmensætningen

))rere((, uanset om de bærer cornish. Oswine
er fra Hetty x Brutus. Hun er en german rex

ilølge hfuprøven og må have sammensætnin-
gen >>rrRere<<, Moritz er fra Beatrix x Hasse.

Han er ikke hårprøvet, men er antagelig at
samme sammensætning som Oswine, nemlig
»rtRere<«.

Kuldene fra Hasse og Hetty er som følger:
Normal.

Rex pelset

HassexBeatrix 1 -HassexJeanette L 
-HassexOswine 2 I

HettyxBrutus 1 -Hettyxldo 2 -HettyxMoritz 4 -
Hvordan kan man nu forklare rex-killin-

gerne ?

Hasse og Hetty stammer fra Danmark og
selv nedstammede de fra katte efter brisisk
import. Mange devon rex'er har cornish her-
komst, hvis man forsker langt tilbage. Mrs.
Hetty van §Tinsen har sa,mvittighedsfuldt ef-

tersporet Hasse og Hettys herkomst og har
vist, at cornish rex træk fandtes på begge han-

nernes samt hunnens side. Fire generationer

tilbage for hannens vedkommende og syv ge-

nerationet tilbage på hunnens side. En skøns-

mæssig udregning (uden hensyntagen til ind-
avl) for muligheden af, at Hasse og Hetty har
modtaget et cornish gen, gav 7 /o. Dette et
ikke så lavt, at det kan ignoreres.

Derfor kan resultaterne forklares ,med for-
modningen om, at Hasse og Hetty er bærere af
i det mindste et ))r(( gen. Dette er faktisk be-

kræftet ved opdrættet af Hasse. I parringen
med Oswine frembragte han en normalpelset
killing, hvilket kun er muligt, hvis han er af
sammensætningen >>Rrrere<<. Hvis han havde
været af sammensætningen »rffere((, ville der
kun være blevet frembragt rex-killinger.

Resultaterne lader formode, at Hetty også

er af sammensætningen >>Rrrere<<, altså med

mulighed for at hun kan være ))rffere((. Dette
er den »dobbelte<< rex-kombination (både cor-
nish og devon), som ikke er blevet fuldstæn-
dig identificeret indtil dato. To faktoter gør
imidlertid denne mulighed usandsynlig. For
det første er hårprøven af Hets devon, og fra

Forttøttct ide jl
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Race- og fanvenutrr!'e

3 perser

4 perser

5 Perser
6a persef

7 perser

8 perser

9 Perser
10 perser

11 perser

lla perser

12 perser

1,2L perser bi-colour

r3
lla

LANGHÅR:
Nr. Race

1 perser

2 persef

2a perser

2b perser

Farve

sort
hvid m. blåt øjne

hvid m. orange øine

hvid rn. et blåt og et

brunt øje (odd-eyed)

brå

rød
creme

blåsmoke

silvertabby
bruntabby
rødtabby
chinchilla
skildpadde
b1åskildpadde

skildpadde og hvid
to-farvet (rød/hvid,

blå/hvid, sort/hvid,
ceme/hvid)
blåcrerne

alle andre farver,
endnu ikke anet-

kendte farver
forskellige aftegnings-
farver (som hos

siam)
forskellige aftegnings-
farver

Farve

hvid m. blå øjne
hvid m. orange øjne

hvid odd-eyed

sort
blå (british blue)

alle andre farver

brun
blå
cferne

b[åcreme

rud
blåcrerne

brun
(chestnut brown)
sort (ebony)

iavendel (lilla)
hvid (foreign white)
plettet
bi-colour (tofarvet)

tabbymasket

rødmasket

skildpaddernasket
øvrige aftegnings-

farver
cornish og german

(gen 1)

devon (gen 2)

24c siam

2i manx

pelsef
perser, irregulær

zo

27

)'71

278

27h
28

29

29a
29b
)O.

30

3L

12a

32b

12c

andre farver
burma
burma
burma
burma
burma
eurp. korthår
havana

slankform
slankform
slankform
eurp. korthår
eurp. korthår
siam

siam

siam

siam

Lrb colourpoint

13c birma

KORTHÅR:
Nr. Race

14 eurp. korthår
74a eurp. korthår
14b eutp. korthår
15 eurp. korthår
lla eurp. korthår
16 chartreux

31 rex

31a rex

10

r6a russian blue
77 eurp. korthår
18 eurp. korthår
l.8a eurp. korthår
L9 eurp. korthår
l9.L eurp. korthår
20 eurp. korthår
2oa eurp. korthår
2l eurp. korthår
22 eurp. korthår
21 abyssiniet
21a abyssinier

24 siam

24a siam

24b siam

cfeme

silvertabby
silverstribet
rødtabby
rødstribet

bruntabby
brunstribet
skildpadde
skildpadde og hvid
normal (vildtfarvet)
rcd
brunmasket (SP)

btåmasket (BP)

chokolademasket
(CP)
Iillamasket (LP)

13d tyrkisk kat



Britislr Blrre - Clr.artrrerrrr
Forxat fra ide 24

vore udstillinger og i særdeleshed i vore hjem.
Mrs. Iris Johnson (Jezreel-katte) tilføjerl.
Den .british blue er den mest populære af

de britiske korthårskatte. Med deres runde ho-

veder, dejlige orangefarvede øjne og korte
plyspels er de rneget smukke. De bliver altid
stærkt beundret på vore udstillinger og er al-
mindeligvis blandt 'topvinderne. Hannerne er

især meget kædige. De elsker at blive kælet
for og snakket med, og kastraterne er ideelle
kæledyr. De er selvstændige katte og helt lyk-
kelige, selvom de er alene, rnen kornmer altid
med det samme for at byde 6n velkommen,
nål man kornmer hjem.

Min british blue han, Ch. Jezrreel Jomo,
som er 10 hr gl., er far og bedstefar til mange

berømte katte, både her i landet og på kon-
tinentet, hvor den british blue til,tager stærkt

i popularitet.
De british blacks er også ved at komrne

frem. De adskiller sig ,kun fra de blå, ved de-

res skinoend.e sorte pels. Mange af dern er

opdrættet fra den ,british hlue, Der har væ-

ret nogle dejlige sorte på udstillingeme de

sidste 2-1 år.
(CATSno.5-arl).

Berliner rerl'ertile
Forttat fra side 29

de teoretiske sammensætninger ville jeg for-
vente cornish-devon katten at ligne en finpelset
cornish rex under mikroskop.

Den anden faktor er, at Hetty kun lige ak-

kurat har frembragt tilstrækkelig rex-killinger
til at gøre sammensætningen »Rrrere<r usand-
s1-nlig. Hun har frembragt 3 rex'er fra en ren
german rex (hvor syndsynligheden er l) og
4 rex er fra Moritz (første krydsning, hvor
sandsl'nlighede n et t/a\ . Muiigheden for at

Hettl' er >>Rrrere<< er således (%)s X (%)4
: 4 %.Dette er en ringe sandsynlighed, men

ikke ringe nok til at overse, det direkte bevis
af hårprøven ej heller ringe nok, hvis man
ønsker at være sikker. Hetty burde pares med

ren german rex, indtil i det mindste 7 (10 vil
være at foretrække) rex-killinger var frem-
bragt, hvis man ønsker at stræbe hen imod
yde.rligcre uddybning.

lltra,rrrr-ha,tten
Fortøt fra side 27

halestump, så man kan være .mere sikker end
ellers på, at hun ikke taber killinger .

Undskyld til alle dem, der ikke interesserer

sig en dø1't for rmanx'en! Men vi, som kender
og elsker deres særlige karakter og rolige 'hen-
givenhed, værdighed og pudsige facon, under-
tiden må vi have lidt luft i et større forum.
Det er vist en slags ulykkelig kædighed 

- den
møder så .mange forhindringer, at man må

være lidt gal for at trodse dem. Men det gør
vi altså.

Et enkeltværelse, tak!

a

e' 
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0
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Til avlstjeneste

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Røjle

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

Brunmasket siamhan
BASTIAN AF ELRIS

EIis Eriksen
Riis, 875'1 Gedved
Tlf. (05) 66 53 72

Sort perser
CH. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner
Mirabellevei 5, Veigård, 9000 Alborg

Tlf. (08) 131942

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
JagtveJ 207r th., København Ø

trf. (01)292660

Brun burmahan

Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Bølresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marle Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Tlf. (09) 18 08 80

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, 1160 København K.

Tlf. (01) 120607 el. Øbro 4141

Opdrættere

VON CASSELGREEN
Opdraet af røde europ6, ehartreux og manx

lb og Lene Gasselgreen
Platanalle 17, Torsted, 8700 Horsens

Trf. (05) 61 05 76

,,AF DYREBOBG'
Burmeser opdræt

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

Trf. (09) 61 19 81

Stamnavn AF SKOWEJ
Opdræt af brunmaskede slamkillinger

Dorothea Bnockhoff
Skowej 80, 7000 Fredericia

TIf. (0s) 92176e

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurli og Erlk Rugaard

Baggesensgade 34, 22OO København N.
Trr. (01) 3s4613

Stamnavn BIBKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Garl lensen

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj
Tlf. (01) 604212

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Tlf. (01) 60 4212

Ioftagervej 5, 2700 Brønshøi

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt

lrma Enø Pedersen
Elstedhøj 2, 8520 Lystrup

Trf. (06) 221289
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Stamnavn

,rBEIlGÅLORESU
Tll avlstJeneete

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre

Bestilling modtageo

lngrid Hemlksen
Musvitvej 1, 9990 Skagen

Tlf. (08) 
'14 38 8il

FTSl(EB.Ætf,

t\

Eurcp6-killinger teilighedsvls til salg.

O

Til avlsueneste:
lnt. ch. Christian af
Fiskebæk - Bød makreltabby.

KID IOBNGREN
Rønnehus, Frøslev, 4660 St. Heddinge.

Telf. (03) 70 I t 49

Qtfih't
HUNDE- & KATIEUDSTYR t

Telelon (03) 28 65 44
Sagkyndig vejledning v/ Ruth Jensen

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

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP, 34OO HILLERøD
Aben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 10-17.30, tredag kl. 10-20, lørdag kl. lO-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.

StamnavnTAMIKO'S
COLOURPOINTS

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

maskede

Jf
Hanner til avlstjeneste

J6

Bestilling på killinger modtages
(også hybrider)

*

JANE OG KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tlf. (06) 558218

AT HAMMERSHI|TT
Perseropdræt i farverne blå, blå-
creme, smoke, creme, sort, rød,
hvid, skildpadde og
COLOURPOINT

Ene I Danmark: Den hellige blrma

..tt
Hanner til avlstjeneste

it
l€lllnger til salg

Jf

METI-IA ANDREASEN
Forgaden '13, Nokken,

2300 København S.
Trf. (0r-77) su 2659


