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JYRAK's udstilllirug i Rønders

åF

Der var ihke just opmuntring at hente hos personalet
i forsamlingsbygningen Jylland, da vi fredag den 14.

september kcm til Randers for at stille op ti1 JYRAK's
eftcrårsudstilling. ,I skal endelig ikke rro, at der er
nogen i Randers, der kommer for at se på jeres katte",
lød det. "Der skal meger mere ti1 for at trække randru-
sianerne ud af busken".
Dcnne dystre spåclom holdt lrelcligvis ihke stik. Måske
vai besøget ikke så srort som set i andre byer, hvor
man forstc gang lar.e de katteudstilling, men Cer var
tilstræhkeligt stort til at holde udstillingen økonomisk
cren vanCe, og samtidig opnåede vi det, der var den
c3entlige hensigt: at skabc interesse for racekatte i
et område af Jyliand, dcr hidtil har været et ,u-land.
på Ccttc fclt.

JYRAK r.i1 gerne be.1.11s denne lejligled til at takke
de medemmer, som virkelig rog en tørn med på denne
uclstilling. Et enkelt rnedem skaffede over 1CO gev.in-
ster til tombolaen og rog yderligere fri fra arbejde for
at hjælpe med opstiilingen. Tak Melitha for indsatsen.

De bedste katte bLer,:

Bedstc lanshårskat: Shengo Black Iloss, sort perser han.
Ejer: Flemn-ring Ho1m, Korsør.

BeCste l;rnghårsun*di,1; Cosnrcs Alcxander, ;:øcltabby
pcrser han. E,jcr Flerlming Holm, Korsør.

BeCste langhårskasrrat: iltike a-i Grarrr.illc, blå perser
lan. F,jer: Connie Nielsen, Helsingør.

Ilcdste langhårskuld : Ballydane's kuld. Ejer: Ulla
Grandjean, Ba1lerup.

Iledste kor"thårskat: Rans3oon Pink Sascha, 1i11am.

siamhun. Ejer: 11. Dur.rvald, Hareskor..

Ile clste korthårsungdl.r-: Br)rnhuk Amorina, brunm.
siamhun. Ejcr: Vivian Marx-Nielsen, Fruens Bøge.

Iledste korthårskasrrat: Pr. Sohni von Ayudhya,
blåm. siamhan. Ejer: Gisela Pcrs, Tyskland.

Eedste korthårskuld: Salwecn Blue's siam kuld. Ejer:
Siissc Leiditz, Århus.

Pubiikums favorir, l,{is Randcrs, blev Catto af
Kir.io, chinciriila han. Ejer: Per Ranum, Nørrcsundby.



Den soenske tlommer Aina Jønglander på utlstillingen i Ranclers, haor lcyn er ted, at ;ømtne
Aqwita's Topper bistået af stewdrd'en Maja Cl:ristensen og dommerelev., Ahta Lundegard,

S,uerige.

FELIS DANICA
I Iorbindelse med DARAK's udstilling i
Roskilde mødtes medlemmerne af forret-
ningsudvalget i Felis Danica søndag den 5.
aLigust.

Ved cienne lejlighed behandledes bl. a. be,
stående udstillingsreger, som blev efterlyst
.red plenarmøder. Man enedes om forskellige
ændrinqer, og de endelige regler vil senere
bive udsendt til niedlemmerne.

Som noget helt nyt nedsattes et avlsråd,
Ioreløbig for en periode af 1 år. I avlsrådet
sidder Eskild Heinnsen, Torben Jenser-r og
Merete \[ilstrup. Avlsrådet skal overtage
landssekretærens arbejde med gennemgang af
udfærdigede stamravler og vi1 i forbincielse
hermed modtage de stamtavlekopier, som nu
går til sekretæren. I ør.rigt fastsattes ingen

nærmere begrænsninger af avlsrådets arbejde,
idet dette fik frie hænder ti1 at tage de
.ager cp, de fandt påkr.ævede, og at sØge

sagkyndig bistand efter eget skøn. Avlsrådets
beslutninger er tænkt som en vejledning for
forretningsudvalget, som i samråd hermed
kan træffe beslutning vedrørende avl oB
opdræt.

Muligvis lidt Forhaster vedtog men på
rarnme møde en begrænsning vedrørende par-
ring af colourpoint-l-rybrider (dvs. krydsnin-
ger aF colourpoints og persere med andre
larver). Del vedtoges, ar persere med dcnne
afstamning fremtidig på stamtavlen på,føres:

"Hvis denne kat bruges til avl, skal den
parres tilbage til colourpoint, for ar killin-
gerne kan få stamtavleru 

Fortwttes ide 23



DBTTS§IF Smitsom onæmi hos kotte
Af Viggo A. Mortensen

Inder-r for de sidste par år har det vist sig,

at sygdommen Smitsom Anæmi hos Katte,
som man ellers ikke regnede med at finde
her i landet, med jævne mellemrum duk-
ker op.

Sygclommen viser sig karakteristisk på den

måde, at de røde blodlegemer går i stykker
med en sådan hast, at nye røde blodlegemer

iklie lian nå at erstatte tabet.

Derved udviklcs i Løbet af dage eller i

mildere tilfælde af uger en blodmangeltil-
stand, som kan nå høje grader, og oftest
ender med at forvolde kattens død.

Sygdommen kan ses hos alle katte i alle

aldre, og hos begge køn. Den er smitsom,
idet det har vist sig, at den kan overføres
ved blodtransfusion. Iøvrigt ved man ikke,
hvordan sygdommen smitter, altså hvordan
det smitsomme agens overføres fra individ
til individ. Man har en formodning om, at
dette sker ved insektstik, men karakteristisk
er, at der forud for et sygdomsudbrud oftest
er forløbet en eller anden voldsom belast-
ning af katten. Det kan dreje sig om læsio-

ner, sr.ær sygdom eller sult. I det hele taget
tilstande, som man kan samle under begre-
bet stress. Endvidere har det vist sig, at katte
som har fået fjernet deres milt angribes me-
get lettere end katte, som har deres milt i
behold. Et forhold som i forbindelse med en

infektionssygdom er meget ejendommeligt.

Den smitsomme anæmis årsag synes at
være en såkaldt riketzie kaldet Hæmobarto-
nella Felix, hvis systematik og livsforløb ikke
er særlig kendt. Hos syge dyr kan denne
organisme, som er på størrelse med malaria-
parasitten, ved en speciel farveteknik og
under stærk forstørrelse ses liggende inden i
de røde blodlegemer.

På Århus Dyrehospital har vi set flere
tilfælde, hvoraf vi ved blodundersøgelser
dels på vort eget laboratolium, dels på Den
Ksl. Veterinær- og I-andbohøjskoles afdeling
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Annie Christensen,
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. OBSI OBSI
DANKAT's telefonseryica!

(01) 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, lru
Eva Hilfling-Olesen, som vil ord-
ne det fornødne eller viderebringe
Deres besked eller forespørgsel.
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l(omplikationer ued killingefødset
og huorledes nogte af de mest almindetige klares
Åf Anne Peacock, England.

Ved nogle fødsler er der ikke tid dl at til-
kalde dyrlægen, så opdrætteren er nødt til at
klare sitiuationen selv. Denne artikel er et
forsøg på at skitsere nogle af disse tilfælde
samt ar give en enkel forkaring på, hvorledes
disse virker fysiologisk. For noviceopdrærte-
ren med et førstegangskuld er også medtaget
nogie nyttige praktiske fødselsråd.

Den almindelige årsag til tabet af sunde
killinger under fødslen er kvælning, hvilket
kan ske, når en sror killing er 1æng9 om at
blive født og ankommer halvkvalt, og mode-
ren er for træt til hurtigt ar ordne killingen,
el1er hvor killinger fødes i hurtig rækkefølge,
og 6n måske bliver overset. Det forudsættes,
at der ingen legemlige fejl er ved killingerne
i ovennævnre tilfælde, og helt enkle for-
holdsregler fra opdrætterens side kan derfor
redde dem. Sommetider kan det yære fiyv
tigt at hjælpe under selve fødslen, men ofte
mere shade end gavn kan gøres ved forhastet
indgreb ved en killings fødsel, og det er
klogest at tilkalde dyrlægen og blive ved
den fødende, indtil han kommer.

Hoornår ooerlades det til den føclende bat
eLler clltrlægen?

i tilfælde, hvor man ikke kan se, hvad der
sker, er det bedst ikke ar blande sig - ofre
vil angsten for killingerne alligevel vise sig
at yære ubegrundet. Udsagn somri ,»prØv at
føle, om hovedet har nåer bækkenet. eller
,hvis halen kommer til syne først, tryk kil-
lingen tilbage igen og vend den, så at hove-
det hommer til syne i kanten af bækhenet.,
etc. skal t.rgcs med varsomhed af ny-opdræt-
tere. Ganske bortset fra, at det er vanskeligt
for nybegyndere i det hele taget at finde
killingerne og føle, hviken ende der kommer
først, så er det højst tvivlsomt, om sådanne
manØvrer vil falde heldige ud - snarere vil
killingen blive beskadiget, fødslen forlænget
og den fødende ovenikøbet bragt ud af lige-
vægt. Desuden er der også risiko for at
inficere moderen.

Hooedet t'ørst
Hvis hovedet kommer først, men killingen
ikke er født indenfor et minut, bør forår-
hinden brydes ved munden, (forudsat at
nakken vender opad), så killi,rgen kan træk-



ke vejret. Når den begynder at ånde se1v,

behøves der ikke mere hjæ1p ved fødslen af
denne killing. llvis den ikke gisper efter
vejret, tør da munden med en ren klud el1er

en serviet og hal forsigtigt i killingen (ved at
holde i bagdelen af hovedet), når den næste

ve kommer. Prøv et roligt træk nedefter og
fremad mellem den fødendes bagben. Denne
killing kan være død, hvilket kan skyldes
vanskeiighed under en ellers normal fødse1,

eler blot kvælning, i hvilket tilfælde genop,
livning omgående bør forsøges.

Hoaedet om.oendt

Hvis hovedet kommer tiil syne først, men
maven vender opad, må fosterhinden ikke
brydes, da der så er risiko for kvælning,
idet killingen vil sluge fostervandet. Et
forsøg kan evt. gøres på at vende killingen.

Sædefødsel

Når halen kommer først, og det er klart,
at fosterhinden er sprængr (hale og bagben
fritsvævende), kan killingen blive kvalt,
hvis den ikke udstødes remmelig hurtigt.
Hvis både bagben og forben er kommet til
syne, kan det hjæ1pe moderen, hvis man
haler blidt, medens hovedet er ved at blive
presset ud. Dette gøres ved at tage killingen
om skulderen og vente, til der kommer en
ve. Når det sker, træk da langsomt og sam-
tidig blidt i den normale fødsesretning, dvs.
nedad og fremad mod moderens næse. Et
godt tag på killingen kan opnås ved ar bruge
en ren klud, helst et li1e frott6stykke. Det
er bedst at lade moderen først selv forsøge
6n eler flere gange ar presse hovedet ud,
før man prøver ar hjælpe hende, medmindre
hun viser tegn på udmattelse. Det er under
ingen omstændigheder klogt at trække i kil-
ingen, hvis moderen ikke presser. Det er
normalt for den fødende kat at hvile et øje-
blik eller to inden den endelige sammenrræk-
ning, som udstøder killingen, og det er
langt mindre smertefuldr for moderen og
mindre effektivt at trække, hvis hun ikke
hjælper ti1, ganske bortset fra ar der er
risiko for at beskadige hende. Hvis moderen
ikke straks ordner en sådan killing, tør da

killingen om munden for evt. s1im, så den
kan få luft.
Et'terbyrd,en
I nogle tilfæide er den svnlige de1 af navle-
strengerl mcger kort. Hvis den pulserer kraf-
tigt, betyder <iet, at efterbyrden ikke er
kommet fri endnu, og vcd at trække i navle-
strcngen kan man forårsage beskadigelse.
Ilvis moderen ikkc selv bider navlestrengen
over, eller hvis hun roterer rundt i fødekas-
sen, må opdrætteren afskære navlestrengen.
Det er indlysende, at det er bedst, hvis stren-
gen er nogenlunde lang. Strengen kan klippes
over (brug en steriliseret saks) eller riv den
over med hånden. Den sidst nævnre merode
er almindelig lctte re cg forårsager mindre
skade, mens der er lettcre risiko for infektion
af saksen. Man ,nulreru strengen der, hvol
man vi1 bryde den. Handlinger af denne
slags er kun tilrådeIige, hvis man har mis-
tanke om, at killingen behøver omgående
hjælp. Normalt er det bcdst at lade moderen
klare det. Hun vil antagelig klare det hur-
tigere, end De kan.
Åndedrættet hos den nyt'ød,te hilling
Kendskab til de faktorer, der ligger til grund
for kontrollen af åndedrættet, er nødvendigt
for at irunne forstå vejrtrækningens begyn-
delse og fastholdelse, indtil dyret selv kan
overtage det. Åndedrætters begyndelse hos

nyfødte killinger afhænger direkte af flere
fahtorer, såsom temperaturændring, følesan-
sen, fødselsstimulans eller endog selve mang-
len på ilt. Åndedrættet startes normalt ved
impuls f ra hjernen. Hvis denne arbejder
trægt, særres vejrtrækningen måske slet ikke
i gang, cller åndedrættet kan være for svagt,
så killingen ikke overlever. Grundet på ct
hjernen er mere påvirkelig af mangel på ilt
end andre organer og sroffer i hroppen, hol-
der den først op med at virke på er afiket
dyr. Det betyder i praksis, ar dyrer vil holde
op med at trække vejret (som er under di-
rekte hontol af hjernen), selr.om lungerne
er ubeskadiget af iltmanglen, men fordi
hjertemusklen auromarisk kan trække sig
sammen og er temmelig ufølsom overfor

Fortsætte| ride 15

6



Colombine af Veroille sorn killing. Ejer Vera Lang, Nordborg.

De skildpaddefarvede med hvidt
Af Norah $ oodit'ietd, England.

Spørgsmålet lød: Hvordan opdrætter De
ciisse dejlige farvede katte, som altid er af
hunkøn?

Der er ingen tvivl om, at skildpaddefar-
vede og hvide l-rører til de ældsre krrr., ,o_
har levet på g:lrdene. Her har d" l"ret i et
fællesskab og lørt et naturligt liv med for_
n.reling og frembringelse af de forhåndcnvæ_
rende farver: skildpaddefarvede, røJe og
hvide, sorte og hvide, ,ud", ,o.t" og oddl
tabbies. Når man studer.er udstillin[skata_
logernc, vil man se, at de skildpaddef"arvede
og hvicle har været udstillet både som kort-
hårs og langhårs iige siden udstillingerne
begyrdte. Som regel kender man ikke åisses
herkomst, så vi må antxge, at de er frem_
bragt vcC tilfældighecler og altså iklie har
været planlagt.

. Lige siden jeg tor omkring 15 år siden
begyndte ar interessere rnig for de skild_
paddefirrveCe og hvide, efter at have udstil_
lct blå, creme og hvide perser.e, har disse
l<atte ejet min store kærtighed. Jeg havde
aitid haft nogle lobencle frit, som nJd li.,"t,
og jcg besluttede derfor, at jeg ville frem_
brir.rge en race, der korn så n". op ad den
standard, der kræves af en top_udstiilingskat,
som muligt. Jeg udvalgte omhyggeligs hun-
ner, der havde cle bedste kendetegn, og na_
turligvis vidste jeg en hel del o- d.r.r"h"._
komst, da de havde værer en del af ,path_'fincers., Iige sidelr jcg bosatte mig her.
Jeg fortsatte med irun at parre med virke_
lige top-perserhanncr for at shabe typen,
rler er s.l vigrig, og jeg her genske gir.i ior_
bcr.lrcr typerr og de points, dcr kræves af en

Fartwttet side 1g
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Emner for de kommende møder i studie-
kredsen, scm tænkes afholdt med et interval
på seks ugcr, bliver: Pelspleje, specielle for-
hold vedrørende hun- og hankatte, avlsar-
bcjde, katteracer, førstehjælp og ernæring.

Møderne afholdes på Korsløkkeskolen,
Østerbæksvej i Odense. Det næste møde har
netop fur.rdet sted den 11. ds. og vil blive
refcre;:et i næste nummer af Hvæssebrættet.

De kan endnu nå at kornme med i studie-
kredsen ved at l.renvende Dem til tVinna

Greve, St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg.
Tlf. (0e) 61. te Bt.

*

Det er nu tiden at tænke på det kommende
forårs udstillinger. Den første udstilling i det
nye år er Racekattens udstilling i Hillerød
5.-7. janl;zr. Anmeldelsesf ri sren udløber lør-
dag den 24. nor:ernber. Dernæst kommer
DARAK's udstilling i Odd-Fellow Palæet i
København 9. 10. februar. Hertil slutter
anmeldelsesfristen torsclag den 10. januar.

Og som rosinen i pølseenden kommer

JYRAK's 40 års jubilæumsudstilling i Marse-
lisborg-hallen, Århus, 2.-3. marts. Vi 91æ-
der os meget til denne udstilling, som vil
blive gjort ekstra festlig. Forberedelserne er

:|l;i:t 
fuld gang. Nærmere herom i næste

Komnrende udstillingen
I 973

December
1.- 2. Toulouse, Frankrig
1.- 2. Stockholm, Sverige

1974
Januar

5.- 6. Hillerød, Racehøtten

79.-20. Bmxelles, Belgien
26.-27. Uppsala, Sverige

$tudiekreds for katte-
interessenede på Fyn

JYRAK har i de seneste år fået et stigende
antal medlemmer på Fyn, men der har ikke
hicitil været specielle møder for disse med-

lenmcr. Men det bliver der nu rådet bod på.

§(/inna Greve, nyt medlem af bestyrelsen,
har påtaget sig at stå for Fyns-afdelingen
af Jydsk Racehattc l(1ub. Desuden har hun
gjort et stort arbejde for at få startet en

studiekreds for alle katteinteresserede på

Fyn - ikke kun JYRAl(-medlemmer.
\Winna har fundet egnede foredragshol-

Cere, Iokaler og sendt indbydelser ud. Hun
llar et utal af emner på programmet og er

meget spændt på, om ideen vil vække inter-

Det første møde ltandt sted på Korsløkke-
skolen i Odense 23. september kl. t4, og alle
forventnirrger blev indfriet, da ca. 25 katte-
interesscrede fynboer mødte op.

Foredragsholder var dyrlæge A. Bang
Olesen, som fortalte om kattens genital-
systenr, bl. a. æg1øsning, befrugtning, gravi-
ditet, fødsel, sygdonrme i kattens genital-
system samt brug af p-piller.

Dyrlægens erfaring m. h. t. sidstnævnte
emne var meget interessant: Fornuftig brug
af p-piller kan forhindre mange livmoder-
betændelser, endorretritis, hos katte, efter-
som løbetiderne forhindres og hermed også

den præovulatoriske blødning, som i øvrigt
sjældent observeres af katteejeren, fordi
hunkatten slikker den ret sparsomme blød-
ning bort øjeblikkeligt. Blod i vagina og liv-
rroder i løbetiden er et særdeles godt vækst-
substrat for bakterier, og hvis bakteriernc
danner en materieprop i livmodermunden,vil
den normale afløbsvej for materie gennem

r-asina aflukkes. Nledicinsk behandling af
livmoderbetændelsc hos hatte er vanskelig,
den hyppigste behandling er et kirurgisk
indgreb - nemlig sterilisation. I øvrigt havde
dyrlæge Bang Olsen ikke observeret mindre
kuldstørrelser hos hunkatte, som fik p-piller,
sammenlignet med ikke p-pille-behandlede
hunkatte.



Februar

2.- 3. Clermont-Ferrand, Frankrig
9--7A. Købenl:apn, D AR AK

16.-17. Malmci, Sverige

Marts

2.- j. *hu, JYRAK
40 års iabileam

76.-17, Oslo, Norge
23.-24. Bar le l)uc, Frankrig
30.--31. Tampere, Finland
30.-31. Bedin, Tyskland

Mai

11. 12. Crencble, Frankrig

August

24.-.-25. Karlstad, Sverige

September

7.- 8. Faabory, JYRAK

Oktober

12.-13. Borås, Sverige

November

2.- 3. Gtjteborg, Sverige
9.-10. Helsinki, Iinland

2i.- 24. Stockholm, Svcrigc

Engelske udstillingen:
Dec. 1. National Cat Club Show, Olympia,

Iondon.

Dec. 15. Preston Cat Club.

lan. 5. Cheshire Cat Club, Civic Hall, Elles-
more Port, Liverpool,

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

lan. 26. Siamese Cat Club.

Feb. 2. Scottish Cat Club, Mclellan Galleries,
Sauchiehall St. Glasgow.

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

Mar. 2. -V|essex Cat Club, Town Hall, Bourne-
mouth.

Mar. 9. Lancashire Cat Club, Sports Centre,

Siiverwell, Bolton.

Mør. 16. Southern Counties Cat Club.

Mar. 23. Nor' East of Scotland Cat Club,
Aberdeen.

Mar. i0. Short Hair Cat Society, Doncaster.

April 6. Capital Long Hair Association (Ex-
emption) London.

April 13. Kentish Cat Society, Maidstone,
Kent.

April 20. Notts and Derby Cat Club, Lei-
cestef.

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

Siamese Cat Society of Scotland, Marryat
Hall, Dundee.

Cb. Ingelgårdent Irøbell, son blet Åre* Kart
l97l i Saerige.

Ejer : .\lay-Britt Johønnson, Brcinbult
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D;'rlæge NieLs Ockens:

Som antyCet i overskriften er sterilisationen
af hunkatten i virkeligheden en kastrering,
idet der ved indgrebet sædvanligvis fjernes
både æggestokke og livmoder.

Ved sterilisationen ophæves forplantnings-
evnen hos den ellers meget produktive hun-
kat. Dette foregår ved operativt indgreb til
bughulen, hvorfra æggestokke og livmoder-
horn fjernes. Bugvæggen luirkes med tre til
otte sting, der normalt skal fjernes efter 8-
10 dages forløb, med mindre der er anvendt
er opløseligt trådmateriale.

Grunden til, at hunkatte ønskes steriliseret,
er sædvanligvis den, at kattens ejer ikke
bryder sig om at skulle foranledige killinge-
aflivning 2-3 gange om året. Men også de

med løbetiden forbundne gener, der især er
tydelige, når katten bor i lejlighed og ikke
kommer ud, får i vore dage mange menne-
sker til at lade deres katte sterilisere (eller
kastrere).

Hunkatten kommer i sin første løbetid i
alderen mellem 6 og 10 mdr. De ydre tegn
er uro hos katten. Den kalder til at begynde
med ved bjæp al spæde klagelyde, der stiger
til højlydt jamren. Lydene skal naturligvis
tjene til at hidkalde hankatten. I beboelses-
ejendomme, specielt hvor det ikke er tilladt
at holde husdyr, kan kattens jamrer for-
årsage naboklager og vrøvl med husværten.
Rent bortset fra, at det faktisk kan betragtes
som dyrplagsri ikke at lade katten komme
ud og finde sin mage.

Sterilisation kan foretages i løbetidsperio-
den, men de fleste dyrlæger foretrækker at
foretage indgrebet uden for perioden.

Fordelene ved at lade hunkatten sterilisere
er:

At kattens forplantningsevne ophæves,
hvilket er den eneste rigtige måde til reduk-
tion af kattepopulationen. Med andre ord er
kattens ejer med til at løse Kattens Værns og
iøvrigt alle kaæevenners største problem:
Overskuddet al katte, såvel vilde som ram-

Sterilisation (kastration) af hunkatte
At katten befries for de ofte betydelige

gener ved en 1øbetid, hvilket for en dyre-
ven må være en afgørende grund til at lade

indgrebet foretage.
At kattens ejer, - til forskel fra hunde-

ejere og ejere af ikke-steriliserede katte, -
ihbe risileerer vrør:l mecl naboer og bøsoært -
selv hvor husdyrhold er direkte forbudt, kan
man slippe afsted med at holde kat u-påtalt,
hvis dyret er steriliseret (e1ler kastreret). At
katten efter leorrekt wdført steilisation i.bbe

risi/eerer liomoderbetændelse, der ellers kræ-
ver øjeblikkelig operation og er ret alminde-
lig hos katte.

At <ien steriliserede hunkat bliver roligere,
gladere for sine mennesker, og iøvrigt i sin

adfærd er velafbalanceret og glad, - en

steriliseret ht.nkat forblioer som regel lege-

glad og kåd sotn en stor og fornaftig kilLing.
At d,en steriliserede hønkat holder sig til

sit bjem og sine rnennesker, lareo for at den

skal løbe bort og blive involveret i slagsmål
og trafikuheld er faktisk elimineret.

Ulemper som følge af sterilisationen fore-
kommer så at sige ikke. Der er en vis risiko
for, at katten skal blive tilbøjelig til at tage
på. i vægt, buis den t'år forleert eler for en-

sidig kost. - Det kan derfor tilrådes, at kat-
ten bliver vejet straks efter operationen,
hvorefter vægten kontrolleres en gang om
måneden.

I de sidste år har man forsøgt at løse kat-
tens forplantningsproblem ved hjælp af
brunsthæmmende midler (p-pillen). Man kan
enten give katten en halv eller en hel pille
en gang om ugen eler en indsprøjtning hver
5. måned. Kontrollerede forsøg hævdes at
være faldet heldigt ud, men jeg vil dog sta-
dig advare imod at fordele et hormon-præ-
og nøjagtig kontrol af en fagmand (dyrlæge).
og nøjagtig kontrol af tn fagmand (dyrlæge).

- Især vil det efter min mening være forkert
at fordele sådanne præparat* på foderplad-
ser for vilde katte. Der findes jo ingen prak-
tisk mulighed for at kontrollere, at kattene

Forxøttu side 21
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KILLINqEP.
til salg

BURMA-MANX-EUROPE

Erik og Gurli Rugaard
Baggesensgade 34, 3. sal tv.

2200 Kbh. N. . Trf. (01) 354613

TIL SALG

meget hengivent temperament, livlige,
intelligente - ren brun farve

Virkelig gule øjne
Stamnavn: OF DOMINICA

Hanner til avlstieneste

CYRENAICA
hvide - blå
Killinger lejligheCvis til salg.

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

BURMAKITTINGER

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

KATT E

HUN DE

Populært tidsskrift for kattesporten
udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

åe
Udkommer 4 gange årlig
Abonnementspris 14 skr.

å(

]0aro
^Wot[eu

12

?rrnabn ro^

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

Våra Katter, Box 56, 510 47 Fristad,
Sverige



Katte, hunde

oU fugle

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

modtages i pension

SIAMllPDBÆT
Brun, blå, lillamøsket

IIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

o
Max Krogh Grønning

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

von
CASSELGREEN

a

RøDE EUROPE
&

CHARTREUX
Lene Wåle Casselgreen,

Platanalle 17, Torsted, 8700 Horsens

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

Bestillinger modtages gerne -

05 - 6to576

o

Stamnavn

BUGHBRDIF
Perseropdræt i farverne blå, chinchilla
og silver shaded.

o
Killinger haves til salg.

Alice Ruben Larsen
Toelt - 3490 Kvistgård

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

r3
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Udsøgt siamopdræt - flere maskefarver

Speciale:
Iabby Point siamesere efter engelsk

import.
Første danske internationalt anerkendte

opdræt.

Avlshan:

"lrt. ch. lndigo Tai-Pap" (Seal Tabby
pcint) - eget opdraet.

Sunde killinger lejlighedsvis til salg.

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

Ttf. (01) 947254

t»

lnt. ch. Indigo Tai-Pan

»00HINililu

SEAL POINT TABBY POINT
BLUE POINT

0;'nhyggeligt planlagt opdræt af siam
eiter engelske importer af bedste blod-
linier:
i-iLlsets katte:
"Fangorn Vespasian", Seal Tabby point:

CAC Tivoli 1973

"Stoney-Cloud Samphire", Seal Tabby
point: CAC Tivoli 1973. Bedste siam

"Elbaraka lshtar", Seal Tabby point:
t(un udstiliet i England

"Rangoon Blue Princess Nira": Bedste
korthårs ungdyr Roskilde 1972

Tabbykuld ventes medio november
Carina Las Ville

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

Stamnavn

Specialopdræt af chinchillafarvede persere,
samt blå - blåcreme og creme.
Til avlstleneste:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth

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

Fru Kirstine Gammelgaard
,Æ.røvej 16, 9900 Frederikshavn

Ttf. (08) 420510

Srønt!
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Ifillingefødsel - forttøt fra side 6

manglen på i1t, vil hjertet fortsætte med at
s1å noget efter, at åndedrærter er ophørt.
Den bedste måde at finde ud af, om en ki1-
ling, der synes dødfødt, virkelig er død, er
derfor at føle efrer om hjertet banker - for
hvis det ikke gør det, er der kun ringe
chance for at redde killingen. Hvis hy'ertet

banker, er det værd at prøye kunstigt ånde-
dræt.

Det første åndedræt er det vanskeligste
for a1le nylødte dyr, fordi lungerne er sam-
menklemte(fosteriunger) og fyldt med væske,

som når op til lungekorridorerne. Da over-
fladespændingen af denne lungevæske for-
årsager en betydelig ekstra krafr, der mod-
står udvidelsen af lungerne, er et stort gisp

nødvendigt for at overvinde dette. Bagefter
sker vejrtrækningen med betydelig mindre
kraft. Lungerne vender aldrig senere i livet
tilbage til fostertilstanden. Der vil atid være
et vist kvantum lufr tilbage efter udånding.
Kønstigt åndedræt
Det er en nyttig og praktisk forholdsregel,
når en killing fødes med sprængt fosterhinde,
at holde den på hovedet for at tømme evt.
væske, som den kan have slugt under fø<is-
len. Dens hals bør understøttes godt, og kil-
lingen gives et let dask i halen for at fjerne
evt. slim. Dens mund skulle så åbnes, hvilket
normalt vil resultere i, at killingen gisper.
Hvis den ikke gør det, vil det være nødven-
digt at genoplive hurrigt. Derte gøres ved at
aftørre munden, eller (hvis man kan uden at
få kvame) ved at suge yæsken ud og puste
ind i næseborene (ved ar puste direkte ind i
munden kan luften gå i maven, hvilket vil
hæmme åndedrættet, og det er vanskeligt at
få luften ti1 at gå ind i lungerne, når den
pustes ind i munden). Den mængde luft, der
behøves, er meget lille. F. eks. et fingerbøl
fuldt vil være helt tilstrækkeligt, og det bør
pustes blidt ind. Så snarr dette er gjort, vil
killingen have fået noget ilr - den første
h1'æ1p, hvis åndedrætsvanskelighederne skyl-
des mangel på ilt i dens blodsystem - og
lungernes fostertilstand vil være overvundet.
Det er så bedst at prøle at stimulere killin-

gens blodomløb ved at gnide den fast over
det hele, klaske den blidt bagi, og santidig
atter og atter 1øfte og sænke dens hoved.
Når hovedet er lavt, trykkes luften ud af
lungerne ved ændring af stillingen af det
indre, hjerte, etc., og hvis hjernen ikke er i
en dår1ig forfatning på grund af mangel
på ilt, vil dette stimulere et indåndingsgisp.
Omvcndt, når hovedet løftes op, suges luft
ind i lungerne. Det negative tryk, der ud-
vikles, vil ikke være tilstrækkeligt til at
overvinde den tyktflydende kraft i passa-

gerne af fosterlungen, men så snart et enkelt
år-rdedræt er taget, vi1 dette kunstige ånde-
dræt have ført nok luft til lungerne til at
ilte blodstrømmen til en vis grad. \4en
mængden af luft, der når lungerne, vil ikke
være nær tilstrækkelig, så ;'o hurtigere nor-
malt åndedræt etableres jo bedre.

F.fter en stund vil killingen snart begynde
at trække vejret selv og kan placeres sam-

men med de andre. Det, at killingen sutter,
stimulerer både sammentrækningen og die-
givningen, så det er bedst at lade killingen
sutte, så snart som muligt.

Det er vigtigt at huske, at nyfødte killin-
ger ikke har nogen kontrol over deres

legemstemperatur. De vil f. eks. ikke ryste,
hvis de bliver kolde. Så derfor må killin-
gen holdes varm under ovennævnte proce-
dure. Den bedste måde at. gøre dette på, er
at lorhøje temperaturen i killingeværelset.
Varmedunke i killingekassen vil også værc
udmærket, forudsat at cle ikke får lov til at
blive kolde, men holder en konstant tempe-
fatur.

Killinger, der behøver kunstigr åndedræt,
kan iagttages i følgende situationer:

1. I det første kuld er den første killing
ofte den største og kan være vanskelig i
ethvert kuld. FIvis moderen synes helt
flad på den ene side efter een killings
fødse1 og vender sig om på den anden
side, er dct muligt, at den næste killing
der er den første fra den side af mode-
ren) vil være stor.

2. De senere killinger kao blive holdt til-
bage på grund af en langsom fødsel af
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de første. Dctte kan forekomme, hvor
nroderen er træt, eller hvis en indsprøjt-
ning er blevet givet for at stimulere
veerne, således af fødslen af de senere

killinger cr kommet igang for hurtigt og

så er stoppet.
3. I{vis efterbyrden kommer for tidligt, og

tødslen er langsom, kan killingen behøve

hjælp. Hold øjc meC ciette med de senere

killinger i kuldet, som har længere fød-
selsvej. Moderen kan også være træt, og

veerne minCre stærke på dette stadium.
4. Hvis 'fosterhinden springer, inden killin-

gen er født, er der fare for kvælning.
Almindeligvis vil en killing kæmpe for
at blive fri for resterne af hinden om
benene. En sådan killing vil straks gispe

efter ve.iret, og hvis det er nødvendigt,
aftør den omhring næse og mund med

et stykke.
5. Hvis 2 eller flere killinger fødes i hur-

tig rækkefølge kan moderen have svært

ved at tage sig af dem begge. I så til-
fæ1de bør opdrætteren sprærge fosterhin-
den omkring den oversete kiilings mund
og tØrre den om næse og mund, så den

kan få luft.

Srnitsorn a,raaerm,i - fra ride 4

for n-rindre husdyrs sygdomme i to tilfælde
har fået diagnoscn bekræftet.

Behandlingen har i de fleste tilfælde været
uden virkning. Denne sker ved blodtrans-
fusion og antibioticabehandling i ca. 14

dage, men kun i et par tilfælde har kattene
overlevet. Blodmangelen har r.æret så voi.l-
scm, at hæmoglobinprocenten har ligget om-
krins 20 pct. Norrnaiværdien er ca. 100 pct.

De ikke altfor opløf tende behandlings-
resultater kan måske skyldes, at vi har fået
kattene for sent til behandling, idet den vold-
somme blodmangel forårsager organbeskadi-
telser, som eventuelt ikke kan rettes. Kan
man imidlertid nå at erstatte blodtabet inden
sådanne skader opstår, må chancerne for hel-
brddelse med antibiotica være srørre.

Sr mpt omcrne, sorn dc viser sig, er ret
pludselig ir-rdtrædende og tiltagende træthed,

nccl nedsat æde- og drikkelyst. Ser man på

slimhindeme i munden og i øjet vil disse

visc sig meget blege, eventuelt helt porce-

1ænshvide. 'femperaturen er i begyndelsen
forhøjet 39,5 ril 4O,O graders Celcius, men

falder efterhåndcn som sl,gdommen skrider
frem og kan nå r.ærdier som er under nor-
malen.

Når vi gcrne har villct gøre opmærksom
på dette problem, som tilsyneladende ka,-r

blir.e større, er det, fordi vi mener, at det

helt afgørende for et godt bel'randlingsresul-
tat cr) at iiattene kommer til behandling hos

en dyrlæge så tidligt i sygdomsforløbet som

rnuligt.
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YO-YO fortæller
var så ked af den dag. For der lugtede helt
bestemt af en anden kat i stolen, i vindues-
karmen og en hel masse andre stedcr. Da
forstod jeg, at Lliza havde været en kat
ligesom jeg, bare en pige, og hun var blevet
opcreret og død af det, hvad det så end er
for noget.

Manden i huset var helt pjattet med mig.
Han er så stor. Da han hom hjem, kravlede
jeg lige op ad bukserne på ham og vups 1å

jeg i hans arm. jo, jeg var skan-r velkommen,
det kunne jeg mærke.

Og tænk om aftenen, da sov jeg hos da-
rren, lige på hendes mave. Det havde været
en anstrengede d"g, først køreturen, så

rienne nærkelige lugt, som skuile undersøges

og så alt det kæleri og en masse god mad.
Det var vel ikke så sært, jeg var træt..

Nu har jeg for længst vænnet mig til mit
nye hjem, men sommetider s;1vner jeg alle
mine søskende. Så kalder jeg på min nye
mor, og hun siger: ,Ja, hvor er Yo-Yo hen-
ne - kom så Yo-Yo" - og så moser jeg

afsted og op til hende og får et ordentligt
knus. Jo, jeg har fået der godt. Jeg har
også fået et fint halsbånd på, men jeg må

ikke komme ud - kun i snor. Det er en

underlig en, den smager sjovt, så den bider
jeg i. Men når det er varmt, får jeg lov at
komme ud og mole mig i haven i en lang,
lang, lang snor.

Nu er jeg ttæt - jeg tager mig en lur.
I)e venligste hilsener fra Yo-Yo og hans

lykkelige ejer Bente Vendelbo-Petersen, Kir-
kegårdsvej 25, Kliplev.

i .D
F-
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Jeg hedder Yo-Yo og er en brunmasket siam.

Jeg ved godt, jeg er fin - det får jeg også

tit at vide - og derfor knejser jeg lidt ekstra
med nakken og rækker og strækker mig, så

alle kan se, hvor stor jeg nu er blevct.

Jeg havde en masse søskende - fem, tror
jeg nok. Nej, hvor vi havde dct skægt, men

der var jo nok lidt trængsel, når vi skulle
spise. Der var dejligt der, hr.or jeg blev
født, og der var min mor jo også - min rig-
tige mor altså, med pels og det hele, ikke
sådan en med glat hud som hende, ;'eg har
nu. Hvor hun lugtede godt, min mor - men

hende, jeg har nu, lugter nu heller ikke værst.
Det var r.ru underligt - førsr. gik jeg der

hos mine søskende og så vupti - pludselig
fik jeg sløjfe på, blev puttet i en kurv og

sat ud i en mærkelig ting, der bevægede sig

og brummede noget så forfærdeligt. Det var
faktisk ikke spor rart.

Så kom vi til et andet sted - det lugtede
helt forkert. Darnen sagde også, at hun lige
havde vasket gulv, men alligevel, der var en

anden lugt - en fremmed kat? Ja, det var
det bestemt. Jeg måtte hellere være på vagt,
for der lugtede over det hele.

Damen var vældig rar, hun sagde hele

tiden: "Nej, hvor han ligner Eliza, da hun
var lilleu. Men hun var nu mærkelig, damen,
for det var ligesom hun blev ked af det,
når hun talte om Eliza, som om der var
noget at være ked af, nir jeg var kommet
for at besøge hende.

Det viste sig nu, at jeg ikke blot var kom-
met for at besøge hende, for pludselig var
min første madmor væk, og jeg var helt
alene dette fremmede sted. Ja, alene var
jeg jo ikiie, for foruden damen var der to
børn, de var søde og ville hele tiden kæ1e

med mig. Så satte damen sig heldigvis og
tog mig på skødet - mer.r så græd hun. Jeg
vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Så

spandt jeg lidt for at trøste hende - og

tænk, så holdt hun op, så nu ved jeg aItid,
hvad jeg skal gøre, når hun er ked af det.

Senere bev jeg klar over, hvad min mor
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udstillingsperser, men medens dette foregik,
blev der kun opdrættet få skildpaddefarvede
med hvidt. Den første virkelig gode var
PATHFINDERS' MAYFLOTWER, der var
det vigtigste skridt fremefter. Fra hende

havde jeg de dejlige Ch. PATHFINDER
ROSEBUD og PATHFINDER TRAIL, som

var en af disse iøjnefaldende 3-farvede katte.
Der var ingen tvivl om, at bi-colourhanneu
var svaret på, hvordan man skulle opdrætte
skildpaddefarvede og hvide, men der må
også i stamtavlen være så mange hunner som

muligt, der havde skildpaddefarve og hvidt.
Bi-colour er nu blevet anerkendt og til-

delt champion-status. Den kan bruges til at
frembringe Bi-colours med ved omhyggelig
udvælgelse af stamtavler, og der er heller
ingen grund for, hvorfor skildpaddefarve og
hvidt ikke skulle kunne opdrættes som ved
andre opdræt. Problemet er altså løst. Bi-
colour hannen opdrættet ved skildpaddefar-
vet og hvidt er hannen hos denne iøjne-
falderrde kat.

Siden den tid er der opdrættet adskillige
champions fra gode stamtavler, hvor der
ligger top-championhanner i sort, blåt og
hvidt bag.En stor succes er PATHFINDERS
FORGET-ME-NOT, der berragtes som den
bedste langhårs-skildpaddefarvede og hvidt,
der nogensinde er set, og så nær det per-
fekte, som man kan håbe på at få. Hun har
det dejlige, brede stærke hoved, kort næse,

stærke kinder, små ører og gode orange-

farvede øjne, god kort perserkrop, korte ben

og kort hale og har udmærkede aftegninger
på forbenene. Pletterne er fint fordelt. Det
cr væsentligt, at pelsen er plettet og ikke
mixed. Når man studerer hendes stamtavle,
vil man opdage, at den er meget lig den

anden top-huns,nemlig Ch. PATHFINDERS
POSY. De nuværende hanner, del er opdræt-
tet over disse linier, skulle fortsætte med at
frembringe skildpaddefarvede med hvidt og
er bevis for, at de kar-r opdrættes med succes

og på basis af en korrekt stamtavle. Dette
gælder såvel perscren som korthårsvarieteten
efter det samme princip.

Korthårsvarieteten har mange beundrere,
fordi deres pletter er så klart afgrænsede.

Der har været mange vanskeligheder med
at frembringe en race, da de britiske kort-
hårskatte ikke er alt for talrige, men det
samme princip er her brugt for at forbedrc
typen, idet man håbede at kunne holde
farven.

Det lykkedes mig at frembringe en kort-
hårsrace 4 år efter langhårsracen og at kom-
me væk fra "form-katten... Jeg brugre mine
langhårshanner i de tidligste parringer, hvil-
ket forbedrede typen, men på nuværende
stadium skulle det ikke være nødvendigt at
gå bort fra korthårsvarieteten.

Jeg har opdrættet 17 champions af lang-
hårede skildpaddefarvede med hvidt og 11

korthårsvarieteter plus andre, som har op-
nået championat udenlands.

(Fra The Cat Lovers Journal 1972-73).

På katteudstilling i London
Kensingtolr Kitten Ec Neuter Cat Club er
den eneste klub i England, der har speciali-
seret sig i en ren killingeudstilling, incl. et
mindre ar-rtal hastrater og huskatte. Den fir-r-

dcr sted hvert år i slutningen af juli måned
og bctragtes som opdrætternes salgsudstilling.
Her mødes opdrætrerne og dyster om første-
pladseme og her præsenteres det sidste nye
indenfor kattespoltcn. Kensir.rgton udstillin-
gen har ry for ar være a.f meger høj kvalitet,

t8

og den besøges derfor også flittigt af katte-
interesserede fra kontinentet.

Det er en 1-dags-udsti11ing, og den om-
fattede i år omkring 600 katte, men kata-
logct talte langt flere, da hver killing delta-
ger i fra 2 og helt op tll 1,2 klasser. For en

ud1ænding er det simpelthen umuligt at følge
med i de forskellige klasser, og en skriftlig
bedømmelse, som vi kender det Lerhjemme-
fra, findes ikke. Kattene nummereres efrer



vinderforl:old: 1. vinJcr, 2. vinder
V. H. C. Very Highly Recommended
(særdeles lovenCe), H. C. (lovende), etc.

Vi1 e;eine vide nærmere om bedømme1sen,

rnå cle kontakte dommeren for en udtaleise,
rnen det skal tilføjes, at dommerne er yderst
imødekommende.

Der var ca. 30 dornmere, og ingen dom-
mer dømmer den samn-re kat i mere end 1

klasse. Man kunne derfor opleve at se, at en

kat f. eks. vandt en klasse, medens den må-
slie ,kun. blev nr. 4 i en anden klasse hos

en anden dommer, o. lign.

Udstyrsmæssigt kunne udstillingen ikke
måle sig med en dansk udstilling. Lokalet
var gråt og trist, og burene kedelige med
massive skiller,ægge, og det første, udstillerne
gjorde, når de ankom, var at gå i gang med
desinfektionssprøjte og skurebørste, og så

blev buret skrubbet grundigt, inden killin-
gen bev puttet ind. Pyntning af burene er
ikke tilladt, og katten skal være placeret på
et neutralt underlag. Der var dog et par
enkelre burc, der alligevel vlr pyntet, og jeg

lagde mærke til, at dct var en kendr rex-
opdrætter, der havde været dommer flere
gange i Skandinavien. Da jeg overfor en

udstiller bcmærkede, at jeg syntes, der var
meget koldt i lokalet (.jeg havde frakke på
og hundefrøs), om hun ilke var bange for,
at en liile korthårskilling på 8 uger, der sad
alene rystende i sit bur, skulle blive forkølet,
sv.rrede hun: -ok nci, vi skc de være lykkc-
lige for, at solen ikke kommer frem, for så

bliver det først slemt, så bliver her som i en

bageovn (taget og det øverste af væggene
var lutter glas).

Seive bedømmelsen er en lukket forestil-
ling. Så snart indcheckningen af kattene er
overstået, forlader udstillerne lokalet. Det er
dog tilladt at stille sig op langs hallens sider.
Herfra møder der en et højst e.;'endommeligt
syn, nemlig en stærk trafik af damer og
herrel i hvide kitler skubbende er bord på
2 h;'ul foran sig med et skvulper-rde vandfad
og et par hastigt ilende stewarder i kølvan-
det. Kattene bedømmes nemlig i burene, og
da bedøtrmelsen skal være ovre kl. 12,30,

livor udstillingen åbnes for publikum, vil
enhver kunne forestille sig, at der var ternpo
på. Bedømmelserne hænges senere op på en

planke, printet n-red små typer på små bitte
lapper( sikken et ramaskrig, der ville blive,
hvis vi gjorde noget tilsvarendc herhjerrme!),
og der må udstillerne så selv se, hvilket nr.
deres kat er blevet i de forskellige klasser.

Var omgivelscrne ikke særlig opløftende,
i r.rr cier ril gengrld marrge bed.irenrlc kil-

lingcr. Der var f lcre meget fine typer og

nange i hver klasse, men der var efter min
mening også et meget stort antal, der var
iangt under den standard, vi har på vore
hjemlige udstillinger. For langhårskatter-re

var det især de blå, creme og hvide persere,

hvor der var virkelige topdyr ime11em. Et
schweizisk og et belgisk par kæmpedc bravt
om en bedårende b1å perserhan AVERNOLL
CHALLENGE, opdrættet af Mrs. Brine.
Selv vi1le jeg have foretrukket ARIANE
HALLMARK, også en blå perserhan, op-
drættet af Dr. Er Mrs. G. O. Percival, men
opdræfterne vilie ikke sæ1ge (det viste sig

senere, at den vandt klassen, medens Aver-
no1l Challenge blev nr. 2). Det blev imidettid
en crcme perser, der blev bedste langhårs-
ungdyr, IJRACKENHILL RUFUS, opdræt-
tet a'c Miss E. Tillotson. Den havde en vid-
undcrlig type, nlen var efter min mening
lidt varm i farvcn. Chinchillaerne skuffede
n'rig meget. Jeg s1,ns5, de var langnæsede,

havde "basedov.-lignendeu øjne; end ikke
et bur med et helt kuld kunne begejstre mig.
Colourpointen ver også rigr repræsentcrct,
og der r.ar mange fiire typer, men ingen i de

nye meskefarver.

Blandt korthårskattene var navnlig siame-
scrne rigt repræsenteret, og medens den

tabbr,-rnaskede siameser endnu kun ses i få
ar:rtal på vore hjemligc udstillinger, så var
der her mange a{ dera, men desværre var de

fleste skeløjede. Også burmeseren synes at
vær:e meget populær. Den fandtes i både
brun, blå, creme og b1åcreme, ligesom der
også r,ar mange rex-katte. Derimod var der
kun få abyssinere, som jo ellers er en meBet

FortsalteJ side 23

L9



I

12

t1 10

20

l

I

Hvordan ser ieg, om min kat er rask? 
i

Iroretag regelmæssig følgende kontrol: 6. Fø| pL ryggen og krydset; hvis man nemt i

1.. Munden. Kanterne skal være rene og tørre. lysende, regelmæssig; man må ikke kunne
Hv,is katten 'sav1er, er det almindeligvis kan mærke rygraden og ribbenene, er kat- 

]

et tegn på betændelse i munden; kontroller ten for mager. ]

at tænderne er sunde og ikke er dækket 7. Halen. Der er ingen orme i kattens hale- 
:

af tandsten, at gummerne ikke er betændte, spids; det er dr.rmt at skære spidsen af. I

at der ikke er sår på tungen. Katten må 8. Anu må ikke være tilsnavset af ekskre-

ikke trække vejret gennem en halvåben menter, som klistrer hårene sammen og

mund; hvis den gør det, er det i alminde- fre,mkalder betændelse i huden; kontroller
lighed et tegn på betændelse i næsen, afføringen, den skal være velformet, ellers

halsen, lungerne. halkatten diarr6; hvis katten ikke har for-
2. Nesen skal være køIig, fugtig, uden sko,r- stoppelse, stødes afføringen ud uden an" I

per; den må ikke være tilstoppet eller strengelse.

flyde med slim eller blod (tænk på 9. Kattens Aonsorganer må ikke vise noget

snue!). rødligt eller gulligt udflåd og heller ingen i

3. Øjnexe skal være klare og blikket levende; udstødning af hvidligt slim.

de ,må ,ikke løbe i vand, og der må ikke lo. Patterne skal væte bløde; der må ikke være

aflejres slim i øjenkrogene (bindehinde- nogen knuder, der kan mistænkes for at

betændelse). Katten har normalt et tredje være svulster; huden på maven må ikke
øjenliLg, som kan trækkes ud over øjet have røde pletter eller hårraf.fald.

som en lyserød hud. Dette tredje øjenlåg ll. Poterile. Katten kan få sår, stikke sig, få
må ikke være synligt, når katten er vågen. en klo revet af; i så tilfælde halter den

4. Ørerne skal være tene, d.v.s. uden mørke

aflejringer inde i øret i krumningerne og

uden fnatskorper. Katten må ikke klø sine

ører med bagbenene, trække hår ud eller

fremkalde sår bagved øret ved at klø sig.

5. Hårlaget. Hele pelsen skal være kraftig,
føle noger: som helst lille skorpe på over-

fladen af huden, og man må ikke kunne

se nogen skel; tænk på eksem, fnat, ud-

slæt, lopper, lus, mider.

almindeligvis eller slikker sig hele tiden
på poten.

12. Kontroller aejrtræAningen Under hvile er

der normalt 30 regelmæssige og uan-

strengte vejrtrækninger i minuttet; tænk

på lungebetændelse.

Temperaturen hos en sund kat taget i
anus varierer fra, 38,0" til 19,5".

En kats hjerte slår ca. 130 gange i

minuttet.



Hvis Deres kat ikke er livlig, bliver sid-
dende ubevægelig i et hjørne, kaster galde op,
hvis De konstaterer, at der er otme i aff.ø-

ringen, hvis Deres kat nægter at spise noget
som helst, eller hoster, eller har diarr6, eller
ikke vasker sig mere, så aext tAAe: GA TIL
DYRLÆGEN!

(fra d.et sleitsishe »>Le Chat<< No. 3l4l7z

- 
arl).

Efterårets rrdstillinger
Foruden JYRAK's egen udstilliing i Randers,
som er refereret først i bladet, har også to
københavnerklubber afholdt hver sin ud-
stil1ing.

DARAK lagde for i Roskilde 4.-5. august.

Roskilde-Flallen er me€iet velegnct til for-
målet, og ekstra festligr var der, at man
ved fremvisningen af de bedste katte om
søndagen, lod præmierne overrække af hørn
i nationaldragter.
De bedste katte bleo:
Bedste langhårskat: Shengo Black Boss.

Ejer: F. Holm.
Bedste langhårsungdyr Honey Persia. Ejer:

P. Ktister.
Bedste langhårskastrat Sam Persia. Ejer: L.

Ravn-Jonsen.
Bedste langhårskuld: Ras Rakans kuld.

Ejer: L. Anderson.
Bedste korthårskat: Ch. Sascha Deuxieme

du Loup. Ejer: Kirsten Fibiger.
Bedste korthårsungdyr Sybille Kha-Pherta.

Ejer: H. Nordvig.
Bedste korthårskastrat: Sohni v. Ayudhya.

Ejer M. Gard.
Bedste korthårskuld: Rangoon Choco Cha-

nells kuld. Ejer: E. Dunvald.
Mis Roskilde blev Catto af Kivio. Ejer:

Per Ranum.

Racekattens traditionelle Tivoli-udstilling
fandt i år sted 6.-7. oktober. Da klub6en
fejrede sit 3O års jubilæum, stod alt i festens
tegn. Der var rekordtilslutning med over
400 katalognumre, og publikum strømmede
til for at se denne store udstilling og dan-
nede flere gange kø langt ned ad gaden.

Shengo B1ack Boss imponerede ved for
tredie gang i træk at blive bedste langhårskat.
Hans ejer, Flemming FIolm, Korsør, kan
med rette være stolt af sin smukke, sorte
perser.

Eedste langhårsungdyr blev Virak's Edel-
weis, chinchilla hun, e.jer: Lis Eilertsen,
Frederikssund.

Bedste langhårskastrar: Roy af Kuref,
colourpoint han, ejer: Jo-Ann og Leif Iver-
sen, København.

Bedste langhårskuld Louise of Great Yar-
mouth's creme kuld, e.jer: Lis og Jørgen
Nielsen, Ballerup.

Bedste korthårskat: Rimpar's Eumåus-Fe-
1ix, havanna han, ejer: B. Haupt, Tyskland.

Bedste korthårsungdyr: Despina af Tha-
makan, brun burma hun, ejer: S. og G. Ha-
jek, Bolderslev.

Bedste korthårskastrat Int. ch. Hamilton's
Golden Gino, rødm. siamhan, ejer: Connie
Grøn, Brørchøj.

Bedste korthårskuld: Pensylva Perdita's
chartreux kilinger, eier: Elisabeth Kristoffer-
sen, Hinnerup.

Mis Tivoli blev en novicekat, Mussi, ejer:
Ulla Jespersen, Værløse.

Sterilisa,tion - forxat .fra ide Il
indtager præ.p^ratet regelmæssigt, og en af-
brydelse af doseringen kan forårsage, at hun-
katten ikke er i stand til at føde normalt.

Det er min overbevisning, ar dyreværns-
folk og dyrevenner med god samvitrighed.og
af hele deres hjerte må gå ind for

kastration af hankatte og
sterilisation af hunkatte.

Kun på denne måde kan det værdifulde
samliv mellem kat og menneske praktiseres
i -det 

moderne samfund. Man yder dermed
også et bidrag til Kattens Værn i foreningens
næsten udsigtsløse kamp for at regulere og
kontroiere storbyens kattebestand.

(Artikel i Kattens venner.'s særtryk og gen-
givet her med tilladelse af Niels Ockens).

*
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RaGe- og farvenumre

LANGHÅR:
Nr. Race

1 perser
2 perser

2a perser

2b perser

3

4

5

6

6

6a

7

I
9

10

1.1.

11,a,

12

72a

Perser
perser
perser
perser
perser

Perser

Perser

Perser
perser
perser

Pefser
perser

Perser

Ilarve
sort
hvid m. blå øjne
hr.id m. orange øjne
hvid m. et blåt og et

brunt øje (odd-eye.l)
lriå
rød
creme

smoke

smoke

blåsmoke
sih,ertabby
bruntabby
rødtabby
chinchilla
skilc{padde
blåskildpadde
skildpadde og hvid
to-farvet (rødlhvid)
blå/hvid, sort/hvid,
creme/hvid)
blåcreme
alle andre farver,
endnu ikke aner-
kendte farver
forskellige afteg-
ningsfarver
(som hos siam)

forskellige afteg-
ningsfarver

Farve
hvid m. bli øjne
hvid m. orange ø1ne

hvid odd-eyed
sort
blå (british blue)

russian blue

eurp. korthår
eurp. korthår
eurp. korthår
eurp. korthår
eulp. korthår
eurp. korthår
eurp. korthår
eurp. korthår
eurp. korthår
abyssinier
abyssinier

cre1Tte

silvertabby
silr.erstribet
rødtabby
rødstribet
bruntabby
brunstribet
skildpadde
sLildpadde og hvid
normal (vildtfarvet)
rød
brunmasket (SP)

blåmasket (BP)
chokolademasket
(CP)

lillamashet (LP)

alle andre farver
brun
btå
creme

b1åcreme

rød
b1åcreme

brun
(chestnut brown)
sort (ebony)
lavendel (lilla)
hvid (foreign white)
plettet
bi-colour (tofarvet
tabbymasket
rødmasket
skildpaddemasket
øvrige aftegnings-
frrver
cornish og german
(gen 1)

devon (gen 2)

76a

17

18

78a
19

19a
20

20a
2t
22

23

23a

24

24a

24b

perser bi-colour

1,3 perser
13a perser,irregulær

13b colourpoint

13c birma

13d tyrkisk kat

KORTHÅR:
Nr. Race

14 eurp. korthår
1,4a eurp. korthår
1.4b eurp. korthår
15 eurp. korthår
15a eurp. korthår
16 chartreux

24c

25

26
')',

27a

27f
)7c

27h
28

29

29a

29b
29c

30

31

32

12a

32b
32c

s1a1m

siam
siam

slam
siam
siam
siam

slam
manx
andre farver
btrrma
burma
burma
burma
burma
eurp. korthår
havana

slankform
slankform
slankform
eurp. korthår

eurp. korthår

33 rex

22

13a rex



Ilillingerrdstilling - fra side lp
pcpulær kat herh.jemme, og af chartreaux
talte kataloget kun 4, hvoraf kun de 2 var
rnødt op.

Besøget på udstillingen var en oplevelse,
mcn stanclarden levede ikke helt op til for-
ventningerne. Der var, antallet taget i be-
tragtning, alt for få virkclige topdyr. For
perscrnes vedkommende manglede adskillige
typcr, rncJerrs f. eks. si.rmescrne i et stort
antal var skeløjedc eller havde knæk på
lr:tlen. Priscrne på kili:rgerne ver mcget vlri-
erende. De 12, fra f,25 til 110 med hoved-
parten i dcn øverste dcl (kurs p.t.: 1 € -
kr. ca. 14, ). Når man var udlænding steg

priscn lynhurtigt op i øverste halvdel, men
det skal dog retfærdigvis tilføjes, ar man
var åben for forhandling om prisen, forudsat
it man var ene om buddet.

NIed nyheder var det småt i år. Det ene-
ste, jeg observerede, var faktisk en "self
chocolate" langhårskilling, men killingen
var så lille, at det var umuligt at danne sig
noset indtryk af den. Den var nydelig cho-
koladebrun i farven at se på.

Medens bedømn-relserr.re stod på, hyggede
udstillernc sig i foyeren eller i det interimi-
stisl;e cafcteria nrcd »a nice cup of tea. eller
i barcn med lette forfriskninger, der include-
rede x,hisky, cognac erc. Iøvrigt det eneste
sted, hvor der var tendens til kødannclse!
Hvordar.r englænderne bærer sig ad med at
sæ1ge aile disse killinger henstår stadig som
lidt af en gåde for mig, for der syntes kun
at Yere et meger beskedent publikum.

Behøvcr man nu ar rage helt til England
ior at få en virkelig fin kat? Efter min me-
nins så afgjort ne.j. For det første har vore
sr.enske vcnner på dcn anden side af sundet
hatte, der fuldt ud kan måle sig med eng-
lænCernes. De opdrettcr iøvrigt siden grænse-
spærringerne hovedsagelig med engelskim-
por:erede kattc, og en rejse ti1 Sverige er
betydelig billigerc, og dernæst koster killin-
gerne kun det halve af, hvad engænderne
beregner sig, selvom priscrne stadig er højere
end hvad vi betaler herhjemme. Men iør,rigt
har vi cla selv finc katte herhjemme, så l-rvis

ir-ran ihke ligefrem behøver frisk blod i sit
opdræt, er cn udlandsrejse absolut ikke på-
krævct. Noget andet er så, at det er en

oplevelsc at se så stor en udstilling.
Vi var tre, der drog ud, og vi hjembragte

1 tabbymasket siamhun, 2 brunmaskede co-
lourpoints (hvoraf den ene desværre i mel-
le mtiden er død) semr en shaded silver
chinchillahun.

Evt. interesserede er velkomne til at låne
l.-atalog oB "Cat Lover Jcurnal" (hvori for-
rige års mest vindende katte og opdræt er
orntalt) hos redaktionen. drl.

Felis Da,rrica, - fra ide i
trletningslinierne forparring mellem colour-

points og andre farver inden for perserne

bude nok have r'æret overladt ti1 nærmere

undersøgelse af det senere stiftede avlsråd,
bl. a. af Lensyn til opdræc af hvide persere

meC blå øjne, self-lilac og choholade persere

samt allerede eksisterende colourpoint-hybri-
der, som ikke har dette forbehold på stam-
tavlen.

Sluttelig beh,rndlede man endnu engang
novice-stamtavlerne og indskærpede, at no-
viccr ikke kan få påført stamnavn på stam-
tavlcn. At dette tidligere er sket er en fe.fl,

som ikke fren-rtidig må finde sted.

I det nye år vedtoges det at opmuntre
endnu flere ti1 at deltage i avls- og opdræt-
tcrlilasserne. Der r.edtoges at udfærdige en

Felis Danica-plakette til uddeling i disse

klasser på klubbernes udstillingcr.

Til avlstjeneste

Brunmasket colourpoint
CH. TAMIKO'S DICKIE

lrma og lvan Kildahl
Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg

Ttf. (06) 38 60 58

Brun burmahan
DRUID OF DOMINICA

Birthe Stubsgaard
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev

Trf. (08) 21 1919
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Shaded Silver Chinchilla
BUCHARDT'S SILVER KING

Liz Reinelt
Belsager 75, 267A Greve Strand

Trf . (01) 90 56 35

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Røjle

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

Sort perser
CH. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Alborg

Trf. (08) 13 19 42

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
Jagtvej 207rth., København Ø

trf. (01) 29 2660

Brun burmahan

Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marie Carlsson
Skreenten 39, 5270 Næsby

Ttf. (09) 18 08 80

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, 1 160 København K.

Tlf. (01) 120607 el. Øbro 4141

Opdrættere

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere

Bestilling på killinger modtages
Elsa Dolberg

Øer - 8400 Ebeltoft
Trf. (06) 341481

VON CASSELGREEN
Opdraet af røde europ6, ehartreux og manx

lb og Lene Casselgreen
Platanal16 17, Torsted, 8700 Horsens

Trf. (05) 61 05 76

,,AF DYREBORG"

Burmeser opdræt
Wi.nna og Kaj Greve

St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg
Tlf. (09) 61 1981

Stamnavn AF SKOVVEJ
Opdræt af brunmaskede siamkillinger

Dorothea Bnockhoff
Skovvej 80, 7000 Fredericia

Tlf. (0s) e217 69

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.

Gurli og Erik Rugaard
Baggesensgade 34, 2200 København N.

Ttf. (01) 354613

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

T,oftagervej 5, 2700 Brønshøj
Tlf. (01) 60 4212

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede
Connie Grøn

Trf. (01) 604212
Tloftagervej 5, 2700 Brønshøj

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdr€et
lrma Enø Pedersen

Dalbyvej 45, Dalby, 4281 Gørlev
Trf. (03) 55 92 19
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Brunmasket siamhan
BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Trf. (0s) 66 53 72



Stamnavn

,,BEIIGALORES,,
Til avlstjeneste

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre

Bestilling modtages

lngrid Henriksen
Musvitvej 1, 9990 Skagen

Tlf. (08) 44 38 83

FISl(EB,ÆK
Eunope-killinger lejlighedsvis til salg.

o
Til avlstjeneste:
lnt. ch. Christian af
Fiskebæk - Rød makreltabby.

KID TORNGREN

Rønnehus, Frøslev, 4660 St. Heddinge,
Telf. (03) 701149

?ttlh'e
HU},|DE- & KATTEUDSTYR t

Telelon (03) 28 65 44

Sagkyndig vejledning v/ Ruth Jensen

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

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP, 3'I{IO HILLERøD
Aben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 10-17,30, fredag kl. 10-20, lørdag kl. 10-14.

OBS: ONSDAG LUKKET.

BUTH's KATTEPENSION

God og kærlig pleje - Vaccination en betingelse



Lu-Lu at Hammersholt, sklldpaddem. colourpolnt Opdr.: Metha Andreasen.
eJer: Jane og Kurt Petereen.

TAMII<O'S
COLOURPOINTS

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

maekede

*
Hanner til avlstjeneste

JC

Bestilling på kllllnger modtages
(også hybrider)

*

JANE OG KURT PETERSEN
Aseedrup Skwgård, 83,t0 Malling

nf. (06) 558218

Stamnavn

AT HAMMERSHIITT
Perseropdræt i farverne blå, blå-
creme, smoke, creme, Bort, rød,
hvid, skildpadde og
COLOUBPOINT

Ene I Danmark: Den hellige blrma

*
Hanner til avlstjeneste

.,+

Kllllnger til salg

*

METHA ANDREASEN
Forgaden 13, Nokken.

2300 København S.
Tlf. (0t-77) su 2659


