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Katteartikler er min hobby

Transport boxe Øurige nordiske

kattehlade:

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helsinki 20, Finland
Abonnementspris: 10 f.mk.

*
KATTEN VAR:

Sonja Bargel
Heggevn. 15 F

1480 Slattum, Norge
Abonnementspris: 20 n.kr

je

*
KATTEN:

Annelise Nielsen
Heklas A116 4

2300 Kbhvn. S.

)f-

RACEKATTEN:

Elly Duch
Dalvangen 29

2700 Brønshøi
Abonnementspris: 25 kr.

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tøffet kød

DONAKAT. MIBF{I - HOLS

LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrT * BAG1
lernbane A116 60 .2720 Vanløse

Ttf. 74 06 60

Postordrer besørges

VÅRA KATTAR:

Box 56
510 47 Fristad
Sverige
Abonnementspris: 14 sv.kr.
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Foruden sine talrige funktioner, som at sørge

for et uforstyrret oindvendigt liv", tager le-
veren sig også af oplagringen af A- og D-
vitaminer. Ydermere er den rig på sporele-
mentet jern. Alt dette gør leveren velegnet
som ernærings- eller foderstof - men der er
dog også en bagside.

Hunde og katte udvikler ofte en udtalt
forkærlighed for et bestemt foder, og ofte
går det så vidt, at dyrene simpelt hen nægter
at spise andet. Den plagede og for sit dyr be-
kymrede ejer giver derfor til sidst efter. Ved
en særlig forkærli§hed for lever bør man
imidlerdd ikke gøre det. Der vides om ad-

skillige tilfælde, hvor det efter nogen tid har
udviklet sig til en A-vitaminforgiftning (så-

kaldt A-hypervitaminose). Teoretisk gælder

det samme for D-vitamin.
Et kilo okselever kan indeholde op til

150.000 enheder A-vitamin, svinelever indtil
85.000 enheder pr. kg. Hunde hhv. katte be-
høver herimod 100 hhv. 85 enheder vitamin
A pr. kg legemsvægt pr. dag. Ungdyr ca.

Kare l&ser, , ,

t*
IVlens disse linjer skrives, er der endnu ikke taget stil-

ling til videreførelsen af Hvæssebrættet. Kun 6t står

fast, at Hvæssebrættet i det nye år, som allerede er be-

gyndt, vil få ny redaktør og nye medarbejdere. Det er

sundt for et blad at få en ,vitaminindsprøjtning« i

form af nye medarbel'dere, og jeg er overbevist om, at

JYRAK's bestyrelse vil udpege en redaktør, som vil
videreføre bladets ,rene linie". Jeg siger tak for den tid,

der er gået, og håber læserne har haft lige så megen

fornøjelse af at læse bladet, som jeg har haft af at redi-

gere det.

Venlig hilsen

Jane

Lever ep ikke ufarlig som hunde- og kattefoder
Dr. rned. aet. Bernd Disø dobbelt så meget. Ved fortæring udelukkende

af lever opstår altså et overskud af A-vita-
min, som oplagres i kroppen.

Et stadigt overskud af A-vitamin kan for-
årsage ændring af skelettet. Hos ungdyr bli-
ver dannelsen af muskel i knoglesubstansen
forstyrret, så knoglevæksten hæmmes, og det
allerede dannede knoglevæv bliver blødt.

Hos voksne dyr har man iagttaget stivhed
i hvirvelleddene og forbening af hvirvelsøj-
len. I værste tilfælde kan dyret ikke dreje

hovedet mere, men må for at ændre synsvid-
den dre;'e hele kroppen. Træghed, lammelse
og særhed er de første alarmerende tegn.

Hunde- og katteejere bør akid kun give le-
ver dampet eller kogt for derved at ned-

sætte vitaminindholdet, og fordøjelsen er

også bedre på den måde. Desudec bør lever,
som jo hos os er et relativt dyrt foder, kun
gives som lækkerbisken.

Vitaminer er livsvigtige, men - som ved
lægemidler - afhænger virkningen af den

rette dosering.
(Presse- ønd Informationsdienst fiir Ti.er-

freande Animal. Die Edelhatze 4173).
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Formand:
Jane K. Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 5s 82 18

Næstlormand:
lrma Enø Pedersen
Dalbyvej 45, Dalby,
4281 Gørlev
Trf. (0s) 55 9219

Kasserer:
Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) s246s1
Giro 6 85 09

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

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

Bestyrelsesmedlemmer :

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Trf. (05) 66 53 72
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Trf. (06) 55 8218
Inge Hansen
Torstilgårdsvej 26
8381 Tilst
Tlf. (06) 242447
Winna Greve
St. Stege 13, Dyreborg
5600 Fåborg
Trf. (09) 61 1981
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Fl FE's gene?alfopsam ling
Der foreligger endnu ikke et officielt referat af FIFEs
generalforsamling på dansk, så vi har håndplukket føl-
gende af det tyske blad "die Edelkatze" nr. 4173.

1. FIFE kan ikke tvinge en national klub til at aner-
kende en anden klub inden for FIFE's rammer.

2. Internationale udstillinger i lande, d.. grorrr., op
til hinanden, kan kun finde sted i en afstand af 14

dage.

3. At foreskrive et bestemt må1 for udstillingsbure er
ikke muligt, da forholdene i de enkelte lande er for-
skellige.

4. Kun FIFE kan suspendere en international dommer
eller ganske udelukke denne, da der er FIFE, der
udnævner internationale dommere. Den nationale
klub i landet, hvor dommeren er tilsluttet, har ikke
beføjelse hertil. Klubben kan evt. indsende en an-
søgning til FIFE herom.

5. FIFE ser sig desværre ikke i stand til at realisere,
at dommerne oftere kommer sammen til skoling,
hvor ønskværdigt dette end måtte være. Dog skal
dommerne forsøge at udveksle erfaringer ved ud-
stillinger for derved at nå frem til et mere ensartet
niveau for bedømmelserne.

6. For fremtiden skal eksamen i korthårskatte aflæg,-

ges i 2 afdelinger:
1. Eksamen i: siamesere og orientalsk korthår.

6 gange dommerelev kræves.

2. Eksamen i: a1le andre korthår.
6 gange dommerelev kræves.

Fritaget herfor er dog de, som allerede har været
dommerelev 6 gange. De har tilladelse til at gå op
til cn samlet eksamen for alle korthår, under forud-
sætning af, at eksamen aflægges inden den 1,.9.74.

7. Den 1urv, der udvælger "Best in show", kan ikke
bestå af nationale dommere. Der er denne .iurys in-
ternationale dommere forbudt under udvælgelsen at
samtale.

8. Kastrater kan ikke deltage i konkurrencen om ,Besr
in show". De kan kun erhverve titlen ,bedste ka-
Strat«.

9. FlFE-generalforsamlingen 1,974 - 25 års jubilæum -
vil blive afholdt i Tyskland. Sted og tid vil senere
blive bekendtgjort.

ørl.



Avlshankatten - dens bolig, pleje etc
Inden man tager skridt ti1 at anskaffe en

avlshankat, er det vigtigt at vurdere behovet
for samme. Den vigtigste faktor er naturlig-
vis katten selv. Han må være så tæt op ti1

standarden som mulig, have en god karakter,
et godt temperament og en ren "helbreds-
attest" både for sig se1v, såve1 som genetisk

være fri for enhver uønsket arvelig fejl. Det
kan tage nogen tid at finde en sådan kat,
men det er altid værd at vente på en virkelig
god kat. Og husk, det er ikke nødvendigvis
championkatte, der giver de bedste killinger.

Man bør også tage hensyn ti1 den faktor,
når man anskaffer katten, om man nu også

er i stand til at huse ham og holde ham i
den bedst mulige stand. Hvis De er af den

mening, at katten selv skal tjene til sit op-
hold og tiln-red give Dem en fortjeneste, så

lad ham hellere kastrere med det samme, in-
den De bliver sørgelig desillusioneret.

Avlskattens bolig

Der findes forskellige færdigbyggede katte-
huse på markedet, e11er rnåske vil De fore-
trække at bygge Deres eget? Grundbehovet
er ct godt. stærkt. tørr og lulrigr hus, som er
velisoleret, foret med hårde træfiberplader,
passende malet, og gulv og hylder dækket
med PVC-plader, som er k1æbet fast på plads
og med en kantliste omkring. Gennemsnits-
grundstørrelsen bør være ca. 6 fod i kvadrat
og 6 fod høj, ned masser af vinduesplads og
god ventilation. En dør af staldtypen er øn-
skelig. En passende de1 af huset bør deles

op til hunkatteafdeling, som bør yære ca. 6
fod lang og 2 fod høj, bygget. som et hylde-
fremspring ca. 3 fod fra gulvet.

porsiden af hunnernes afdeling forsynes
med et småmasket ståltrådsnec med dørene
dækket med almindeligt materiale. Dette vil
afsondre enhver besøgende hunkat, men al-
ligevel give hende mulighed for at se og lugte
hannen.

I tilknytning til dette hus skal'der være en

løbegå"rd af passende størrelse (mindst 8 fod

lang) Iavet i kraftigt tØmmer forsynet med
tommetykke firkantsvejset ståltrådsnet. For-
holdsregler bør tages til en sikker adgang til
såve1 kattehuset som løbegården. Hus og

løbegård bør have et fast fundament. (De-
taljerede tegninger og beskrivelse vi1 bl. a.

kunne findes i den netop på dansk udkomne
bog af Dr. Rosemarie ]il/olff : Katte, adfærd,
pleje, racer, red.).

Nir man har sørget lor den bedst muligc
indretning af kattens bolig, er det ubetinget
nødvendigt, at hus og Iøbegård holdes så ren

som overhoveder mulig.
Feline Advisory Bureau; England, pointe-

rer i sir-r journal, at katte er meget følsomme
over for desinfektionsmidler , som Phenol,
Cresols, Chloroxylenols. De anbefaler desin-
fektion med f. eks. Roccal, Tego etc..(sidst-
nævnte anvendes bl. a, ved maskinel afvask-
ning af fiskekasser i de danske fiskerihavne,
-red.).

Den bedste måde at rense huset på er en

opløsning af et desinfektionsmiddel, som bør
bruges dagligt, gerne i sprayform. AlIe mad-
og vandskå1e skal vaskes dagligt, skylles om-
hyggeligt og tørres, inden de bruges igen.
Den bedste måde at rengøre den støbte løbe-
gård er at spule den dagligt, og så en gang

hver 14. dag at vaske den i en op1øsning af
et desinfiktionsmiddel og 5 pct. industrifor-
malin. Den må derefter henstå 24 timer, in-
den katten lukkes derud igen. Skal katte.
huset måske desinficeres efter en sygdoms-
periode, skrub grundigt med samme opløs-
ning som for løbegårdens vedkommende. .!æt

ikke batten tilbøge t'ør der'ir g'ået 4B timer!
Huset bør nymales en gang om året med en

ikke giftig glansmaling. NB. Brug aldrig ma-
Iing. der indeholder bly.

Ovennævnte enklc rutine vil til enhver tid
sikre den højst mulige hygiejniske standard.

Opvarmning

Opvarmningen tilpesses både han og hun.
Der bør være en behagelig spredevarme, som

3
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Formand og sekretær:
Annie Christensen,
Kobberuej 18, 2. tv., 2730 Herlev,
Trf. (01) 947254.)

Kasserer (næstformand):
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej '18, 2. tv., 2730 Herlev.
Ttf. (01) 947254*)
Giro 637 74.

Stambogssekretær:
Lizzi Christiansen,
Gl. Landevej 21,
4000 Roskilde.
Ttf. (03) 36 28 59.r
(Giro, se kassereren).

DANKAT's teletonservice:
(01) 73 60 24.

Konsulenl:
Eva Hilfling-O
Tranumparken
2660 Brøndby
Trf. (01) 73 60

lesen,
2, 5. Lejl. A.
Strand.

24 (efter kl. 13).

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

Suppleanter:
Lls Jepsen,
Viemosetoften 4,
2700 Brønshø1.
Trf. (01) 946085.
Myrna Stanley,
Avedøreholmen 6,
2650 Hvidovre.

' oBst oBst
DANKATg telefonservice:

(0r) 736024.
For at være I stand til at yde
DANKAT's medlemmer den bedst
mulige servlce har vi ,,.rationalise-
ret", hvorfor De ved enhver tele-
fonisk henvendelse til klubben be-
des ringe til (01) 736O24, lru
Eva Hilfling-Olesen, som vil ord-
ne det fornødne eller viderebringe
Deres besked eller forespørgsel.
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ikke giver en indelukket atmosfære. Den
bedste opvarmningsmetode er med et skål-
formet infrarødt varmelegeme ophængt un-
der loftet. Elementet skal være ca. 150 watts,
men dette må naturligvis afhænge af rum-
mets størrelse. Brug aldrig en petroleumsovn.

Fodring

Alle katte behøver en god, blandet afstemt
føde og let adgang til rent vand. SelvføIgelig
har mange folk deres egen id6 om, hvad der

er den rigtige kost. Det vigtigste er, at huske,

at proteinindholdet skal være meget højt. En
vis form for vitamintilskud bør gives regel-
mæssigt til avlskatte. Hvis katten ikke drik-
ker mælk, skal man huske at give kalktil-
skud.

Spørg altid hunkatteejeren hvordan denne
fodrer sin kat. Måske er der noget, hunkatten
ikke bryder sig om, eller som påvirker ma-
ven, og dler hun mælk? Dette vil sikre, at
en besøgende hunkat føler sig bedre hjemme
og vil spare Dem for bekymringer om hvor-
for hunkatten måske ikke spiser. Under alle
omstændigheder, husk at den besøgeqde hun
er på fremmed grund, og dette faktum alene

får mange katte til at afstå fra at spise.

Praksis ved den basøgende hun

Når forespørgsler stilles om brug af avls-
hannen, er der et par grundspørgsmål, der
akid bør stilles. Check hunkattens stamtavle
og overbevis Dem om, at hunkatteejeren er
fuldstændig klar over Deres kats stamtavle
og farven af de killinger, som antagelig vil
blive resultatet af parringen. Overbevis Dem
om, at hunkatten er fuldstændig rask. Spørg
altid, om der holdes andre katte og om disse

også er raske. Få vished for, at der ikke har
været sygdom inden for de sidste 2 måneder.
Gør et notat om hunnens alder, og hvis det
ikke er en førstegangsparring, hvornår huo
har haft det sidste kuld.

Hvis det er første gang, hunnen skal par-
res, check hvor mange gange hun har været i
løbetid. Det ideelle er, at hendes parring fin-
der sted omkr. 10 mdr.s alderen ved den 2.

Foruettet sidcilg



En nerøøs køt bliøer sjældent en god øalshan. De mest ,sikreo banner dt g/este ser ød som

f. eks. d,enne perser-høn, h,tor selotillid og nysgerrighed ligefrern lyser ud af kattens øjne.

5



Huor let er det at opfostre moderløse killinger?
OversætteLse al artikel af L.C. Sealing i
CAT \YORLD, sept.-okt. 1973.

De fleste opdrættere har stort besvær med at
opfostre et kuld moderløse killinger, og dog
er det faktisk ikke så svært igen. Alt hvad
der kræves er: tid, tålmodighed og kendskab
til nogle få tricks, samt modet til at prøve.

Moderkattens arbejde kan kort opregnes i
tre væsentlige dele: at skabe et sundt, roligt
m1ljø, ar, skaffe passende og tilstrækkelig næ-

ring og at opretholde andre fysiske funktio-
ner. Hvis hun ikke kan el1er vil passe disse

hverv, har jeg med betydelig held fulgt det

følgende program.

Sandt og roligt miLjø

En kold killing, der ligger køligt, lever nor-
malt ikke 1ær'rge. Studier har vist, at en tem-
peratur meliem 29a og 32a celcius er bedst i
de første fem levedage. Denne kan nedsættes

til 27" i den anden uge, og ti1 24o sidenhen.

Den ønskværdige temperatur kan opnås ved
at lægge en elektrisk varmepude under kil-
lingerne, idet man indstiller termostaten på

ret 1av varme, e11er ved at bruge infrarøde
valmelamper eller kyllingerugelamper inden-
for dækkenet over den trækfrie kasse, som

kuldet ligger i.
Størrelsen af denne kasse afhænger hoved-

sageligt af opdrætterens muligheder. En pas-

sende størrelse er 2x2 x 1 fod, d.v.s. 60 x 60

x 30 cm. Disse mål passer glimrende med en

lille varmepude og giver rigelig plads til kil-
lingerne. Om man skal dække kassen med et

Iåg. alhærrger eI den type opvarmning. som

opdrætteren vælger at benytte, og af hvor-
vidt killingerne kan blive forstyrret af mo-
mentet i rummet, som f. cks. andre katte.

Kassens materiale afhænger af de udgifter,
som opdrætteren vil acceptere, og hvilke for-
måI han kan have. Det kan skifte fra en al-
mindelig papkasse fra supermarkedet til en

,skræddersyet" trækasse. Det væsentlige er,

at den kan yde kuldet det nødvendige sta-
bile miljø, fri for pludselige temperaturskift
for'årsaget af træk.

Passende og tilstrækkelig n*ring
- sondemadning

Den letteste løsning på problemet vedrørendc
korrekt ernæring er at bruge »modermælks-

erstatning". Jeg har haft gode erfaringer med
ESBILAC og MIKRANA. Komælk er ikke
god til små killinger, eftersom den indeholder
kun 25 pct. protein i forhold til kattemoder-
mælkens 40 pct. Hvis komæ1k anvendes, skal
det beriges (således som man gør ved anven-
delsen af MIKRANA).

Foruden at skaffe den RIGTIGE føde, må
man også sørge for TILSTRÆKKELIG føde

til at holde killingerne i live, og tillade dem

at vokse. For mig er svaret herpå SONDE-
MADNING, hvilket ikke er så kompliceret,
som det lyder, og bliver lettere med øvelsen.

De fornødne materialer er: a) et urinrørs-
kateter (kan være større eller mindre afhæn-
gigt af killingernes størrelse); b) en 10 m1.s

sprøjte (helst af glas, der kan koges, kvali-
teten er ofte også bedre end ingangssprøjter-
nes af plastic); c) mælkeerstatning og d) va-
seline.

Når De skal tilberede mælkeerstatningen,
anbefaler jeg at følge brugsanvisningen på

dåsen, da den vil være bedre end enhver

"hjemmekogebog<<, som jeg har set. ESBILAC
fås både som pulver og i flydende form, og

bcgge dele skal fortyndes i et nærmere an-
givet forhold. Når dåserne først er åbnet,
varmes den portion, som skal bruges straks,
og resten stilles i køleskabet. Holdbarheden
af den flydende ESBILAC er efter åbningen
kun ca. 8 dage, men pulveret skulle kunne
bruges op til 3 uger efter. Uåbnet kan disse

varer holde sig ubegrænset i køleskab. Mæ1-

keprodukter er gunstige formeringssteder for
bakterier, men man kan altså hemme deres

vækst betydeligt ved at opbevare mælken
kø1igt. Som en sær1ig sikkerhedsforanstalt-
ning koger jeg normalt sprøjte og kateter før
brugen. Det andet produkt, som jeg kan an-
befale (ovs. bemærkning, idet de amerikan-
ske mærker ikke føres herhjemme. De nævnte

6



Alle tiders gaYer for katten!
PROCAT vitamintilskud

LYOCÅil øjenbadevand
til både hund og kat

SEBO@AI shampoo
Bader De Deres kat?
Så brug også til katten SEBOCAN hundeshampoo

PEDOCAN beskytter kattens trædepuder mod bl. a. vejsalt

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

lmportør: Farm. Lab. FERRING A/S

Tr. (01) 711932
Producenl: FERRING AB, Malmii
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mærker er afprøvet. på flere kuld af ovs.) er ste ribben, d.v.s. det nærmest halen. Så ind-
MIKRANA, som fås mange steder i dyrefor- fedter man hele det stykke af kateteret, som

retninger, og også gennem hovedimportøren skal puttes ned i killingen. Og hertil er al-
såve1 som hos de specielle katteartikel-forret- mindelig vaseline ganske udmærket.
ninger. Dette pulver tilsættes almindelig Dernæst opsuges den nødvendige mængde

mælk, sød-, let-, e11er skummet-, ved 360- mælkeerstatning i sprøjten. Jeg begynder al-
40o varme, og pulveret syrner mæ1ken sam- mindeligvis med 3 eller 4 kubikcentimeter
tidig med at det beriger mæ1ken med nød- (ml) og siden forøger jeg gradvis mængden

vendige stoffer. Jeg personlig foretrækker hver dag, efterhånden som killingerne vok-
ESBILAC, idet jeg synes at have opnået ser. Med lidt erfaring kan man ofte føle sig
bedst resultater med dette produkt, b1. a. frem ti1, hvor meget man skal give dem, på
også med forøgelse af moderkattens mælke- mavens spænding. Den skal være fast og
mængde, hvis hun får en tår sammen med rund, men ikke opspilet.
killingerne; men MIKRANA er så absolut Nu er man klar til det, som kan fore-
det billigste af de nævnte produkter. komme den sværesre del af operarionen: ar

Sprøjten og kateteret kan købes hos banda- føre kateteret ned i mavesækken. Dette kan
gister eller materialister lor ca. 30,- kr, gøres al 6n person, men det er lettere, når
Sprøjten er dyrest, kateteret koster under man er to. Den ene holder killingen i sid-
5,- kr' dende stilling med dens hoved bøjet forover,
Sondemadning mens den anden indfører kateteret.
Hvordan bærer man sig så egentlig ad med Stik den afrundede spids af kateteret ind
at sondemade killingerne? FØrst mærker man, over tungeroden, og skub den forsigtigt ned
enten med kuglepen eller tape, på kateteret gennem killingens spiserør (eller hals), indtil
(det tynde gummi- eller plasticrør) afstanden det afsatte mærke på kateteret nås.
mellem killingens næse og ned til dens bager- Fortættu tide 17



* Lidt oan hrrert *
Boganmeldelse

Rosemarie \Wolff : KATTE, adfærd, pleje,
racer. Nyt Nordisk Forlag - Arnold
Busck, i serien ,håndbøger lær selv". 171

sider, pris kr. 29,75.

Så kom den endelig - bogen som indeholder
alt, eller næsten alt, hvad en katteejer kan
ønske at vide, og som kan læses med lige
stort udbytte af den nye katteejer, hvad en-

ten denne har en almindelig huskat eller en

særpræget racekat, som af den erfarne op-
drætter. Ingen hidtil på dansk udkommen
bog om katte kan i kvalitet og omfang måle
sig med denne. Her er virkelig tale om en

ekspert, der giver sine gennem årene indhø-
stede erfaringer og sin viden videre, og som
ikke har tøvet med at indhente ekspertbi-
stand, hvor hun ikke selv følte sig helbe-
faren.

Bogens store aktiv er så afgjort den udfør-
lige beskrivelse af kattens pleje, ernæring
med bl. a. kostplanforslag samt opdræt, her-
under sygdomme, og ikke mindst kapitlet med
1æren om arvelighed. Et emne, som ikke tid-
ligere er blevet beskrevet på dansk, og hvor
selv erfarne opdrættere føler sig på usikker
grund. Dette svære emne beskrives meget ud-
førligt, og til yderligere belysning er der en

del skematiske opstillinger.
For at holde bogens pris på et rimeligt ni-

veau har man i den danske udgave udeladt
det afsluttende kapitel om vildkatte, hvorfra
Hvæssebrættet nr. 3172 bragte bl. a. afsnittet
om ocelotten Oci. Synd, for dette kapitel
rundede bogen fint af og var desuden spæn-
dende læsestof. I stedet har man ladet den
danske konsulent, Edel Ringsted, slutte med
et afsr-rit om katteudstillinger. Dette gøres

såre enkelt og kontant ved at anføre, at ,kat-
teudstillinger er ens over hele verdenu. Tænk

- ellers en enestående chance for at lave PR
for danske udstillinger.

Bogen kan varmt anbefales enhver katte-
ejer. Den er rigt udstyret med en masse dej-
lige billeder, bl. a. af en killingefødsel, og

dens udførlige indholdsfortegnelse samt stik-
ordsregister gør den særdeles velegnet som

opslagsbog.

arL.

*
Udpluk af en beretning fra Hamburger-mes-
sen »Du und Deine §(s11", hvor den tyske
katteklub havde en informationsstand:

En ung frue beundrede meget et yndigt
kuld blå persere. Pludselig vendte hun sig

cm og kaldte stærkt ophidser: "Du Gerd, her
er persere«. Cerd bokser sig gennem mæng-

den, og hans fortrolige meddeler ham glad:

"Nu ved jeg da endelig, hvorfra min persia-
ner stammer!..

*
Efter i ca. en halv time at have givet detal-
jerede oplysninger om kattehold, udleveret
reklamematcrialc etc. til erl meger interessc-

ret, stærkt pyntet dame, der oplyste, at hun
af personlige grunde dog først om ca.71lz å,r

kunne anskaffe sig en kat, sukkede damen til
afsked: ,Ak ja, hvis der bare ikke havde
været den hindring, ville jeg omgående an-
skaffe en killing". Jeg vovede forsigtigt at
spørge, hvori denne hindring bestod, om der
dog ikke fandtes en udve;' herfor. "Nej",
sagde damen, "min mand lever endnu, Han
hader katte!u

(Die Edelkatze 4173)

8

Prisbevidsthed
Det kan betale sig at yære prisbevidst, når
man køber kattemad. F. eks. koster den sam-

me dåse kattemad i økonomistørrelse
iKøbenhavn kr.4,1,0-4,40
i Hørsholm kr. 3,85

i Fredensborg kr.2,95
i Helsingør kr. 3,95

i Hålsingborg kr.2,95

- men til gengæld svenske kr.



Kommende udstillingen
Marts

? Prag, CSSR.

23.-24. Bar le l)uc, Frankrig
10.--3i. Tampere, Finland
)0.-31. Berlin, Tyskland

Mal

11.-1"2. Grenoble, Frankrig

August

24.--25. Karlstad, Sverigc

September

40 års jubilæøm

7.- 8. Faaborg, JYRÅK

Oktober

1.2.-13. Borås, Sverige
26.-27. Paris, Frankrig

November

2.- 3. Gtiteborg, Sverige
9.-10. Heisinki, Finlanci
9.-10. Stuttgart, Tyskland

23.-24. Stockholm, Sverige

Engelske udsllllingen
Mar, 23. Nor' East of Scotland Cat Club,

Aberdeen.

Mar, j0. Short Hair Cat Society, Doncaster.

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

Aplil 13. Kentish Cat Society, Maidstone,
Kent.

Aplil 20. Notts and Derby Cat CIub, Lei-
cestef.

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

Siarnese Cat Society of Scotland, Marryat
Hall, Dundee.
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2. studiekredsmøde på Fyn 11/11-73
med dyrlæge Bang-Olsen

Dyrlægen gav en god og meget interessant
oversigt over kattens tarm-, hals- og pels-
sygdomme. De t følgende korte referat af
foredraget skal absolut ikke tjene som er)

diagnostik-kalender for katteejere, men er
blot en oversigt over, hvilken sygdon-r katten
kan have pådraget sig.

En god hjælp for katteejeren er rr rage

temperaturen på katten, hvis den har mang-
lende appetit, glansløs pels og tarmforstyr-
rclser. Hvis temperaturen er over 39 grader
C, kontakt da dyrlægen.

Spoleorme: Typisk ungdyrslidelse. Killin-
gcrne optager æggene fra moderens brystvor-
ter under diegivning. Æggene gennemborer
tarmvæggen, føres med blodstrømmen til le-
ver og lunger. Fra sidstnævnte hostes larver
op i svælget og syr,kes. De voksne spoleorm,
15-40 cm, lever af tarmindholdet og spin-
der sig ind i hinanden, hvorved de fuldstæn-
dig kan hindre tarmpassage. Symptomerr hik-
ke, opspilet bug. Behandling: Piperazin eller
Vermiplex når killingerne er 6 uger.

Høgeorm: ttggene udvikles i naturen, lar-
verne borer sig gennem kattens hud. Ormene
lever af blod og bider sig fast i tarmvæggen.
Syrnptomer: tør, glansløs pels, blege slimhin-
der, nervøsitet. Bebandling: desinfektion af
løbegårde med almindelig kogsalt, NaCl,
som suger fugtigheden ud af hageormene i
jorden.

Bænclelorm: Livscyklus - katten udstøder
med afføringen led fra bændelorm, som

indeholder æg, f. eks. i en korndynge. Mus
spiser det inficerede korn, - der udvikles
tinter på museleveren - musen spises af kat-
ten. Bebandling: Scolabam.

Pelslus: Mange mennesker, som mener, at
de har allergi over for katte, er i virkelig-
heden blevet bidt af den lille pelslus, Cte-
niella parasitovax. Behandling: består i en

grundig gennemskylning af pelsen med en op-
løsning af 15 g Atetonum rotenuni pr. 1 I
vand.

Fortwttes side 23



Betspraksis med hensyn til husdyrhold i leiet ejendom
af lrs. Ole Testrap, Kgs. Lyngby

,On cats and dogs . .. §§§. var titlen på en

humoristisk roman, som den engelske forfat-
ter og dyreven Jerome K. Jerome udgav i
tyverne, da vore husdyr var mere en menne-

skeret og en uundværlig del af vort familie-
og samfundsliv, end tilfældet er i dag, hvor
de i mange tilfælde er blevet vore problem-
børn og socialt underkendte, ja ligefrem mis-

kendte og forfulgte.

KATTENS VENNER har været så ven-
lige at anmode mig om en kort redegørelse

for retspraksis med hensyn til husdyrhold i
lejet ejendom, herunder specielt kattehold,
idet jeg i de senere ir hx ført en lang række
retssager indenfor området.

Det sker i stigende omfang, at lejere - og

det er egentlig beskæmmende, at det i langt
de fleste tilfælde er lejere i sociale boligsel-
skaber - bliver opsagt p.g.a. husdyrhold i
strid med lejekontraktens bestemmelser. Det
er beskræmmende, dels fordi disse selskaber

bør være miljøvenlige fremfor nogen, dels

fordi netop disse selskabers lejere ofte har
særligt behov for et husdyr.

Mbnnesker, som bor i eget hus, kan ikke -
selv om der evt. er lyst servitut om forbud
mod husdyrhold på deres ejendom - berøves

retten til at holde hunde og katte med mindre
det har et omfang helt ud over det rimelige
og er til gene for naboerne. Det samme er
formentlig gældende for ejerlejligheder, med
mindre det ved den tinglyste vedtægt er ud-
trykkelig forbudt.

Der er en dyb social uretfærdighed i, at
det stik modsatte er tilfældet, når det drejer
sig om lejeforhold - ja, selv når det drejer
sig om lejet rækkehus eller parcelhus, når
lejemålet er indgået på de af boligministeriet
autoriserede kontraktformularer.

Selv om der ikke i lejeloven er indeholdt
bestemmelser om husdyrhold, har boligmini-
steriet i trykte formulartekster optaget for-
budsbestemmelser af varierende indhold uan-
set, at husdyrhold er et udpræget husordens-

spørgsmåI, og da kontrakten jo indgås direkte
med boligselskabet og ikke afdelingsbestyrei-
sen er dispensationsmuligheden efter bolig-
selskabernes opfattelse unddraget det nu ind-
førte beboerdemokrati.

Det stigende antal retssager, som kontrakt-
bestemmelsen om husdyrhold har medført,
bør a,fgjort bevirke et snarligt indgreb fra
regeringen eller lovgivningsmagten, således

at der kan finde en regulering sted af forhol-
dene til vejledning for lejere og udlejere og

skåne samfundet for de betydelige omkost-
ninger ved de mange sager.

Lejeloven indeholder ikke et ord om hus-
dyrhold som sådan, men derimod to bestem-
melser om tilsidesættelse af god skik og or-
den i ejendommen, nemlig § 63 om ophævelse

uden varsel p.g.a. grov misligholdelse af hus-
ordenen, og § 14 om opsigelse med varsel i
visse tilfælde, hvor hensynet til udlejeren kan
medføre undtagelser fra den ellers gældende

beskyttelse mod opsigelse efter § 12. Det er
kun de groveste tilfælde, som kan medføre
ophævelse efter § 63 p.g.a. husdyrhold, og
opsigelse efter § 14 er da også det alminde-
ligste, hvis udlejeren ikke benytter begge be-

stemmelser, som redaktionelt er enslydende.

I begge tilfælde kræves der dog en vis
grovere tilsidesættelse af husordenen, men der
skal ikke så forfærdelig meget til m.h.t. hus-
dyrhold. To højesteretsdomme fra 1962 fast-
slår således, at bestemmelernes anvendelse ik-
ke forudsætter, at udlejeren kan dokumen-
tere nogen genevirkning. Hvis det f. eks. dre-
jer sig om en beboelsesejendom, hvor for-
budet mod husdyr altid har været strengt
håndhævet, vil en lejer, som trodser forbu-
det, kunne sættes ud eller opsiges, uanset om
dyret er til ulempe for ejeren eller andre
lejere.

Såfremt husdyrholdet dokumenteres at
være til gene på en eller anden måde, vil
lejemålet normalt altid kunne hæves eller op-
siges efter lovens almindelige regler.

Det er altså normalt kun i tilfæIde, hvor
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der ikke er genevirkning forbundet med hus-
dyrholdet, at lejeren har chance for at gen-

nemføre en retssag med gunstigt resultat.
Men efter de nugældende lovregler er det

også kun en chance.

Grundlaget for opsigelsen e11er ophævelsen

er som nævnt en forbudsbestemmelse i leje-
kontrakten el1er boligoverenskomsten, som

kan have noget varierende udformning. Er
der totalt forbud mod husdyrhold, vi1 det

være i meget sjældne undtagelsestilfæLde, at
en lejer har mulighed for at klare sig under
retssagen. Normalt går bestemmelsen ud på,

at husdyrhold er forbudt med mindre, der
foreligger skriftlig tilladelse fra udlejeren.
Denne formulering forudsætter altså, at til-
ladelsen kan gives, og andre lejere kan derfor
ikke gøre vrøvI, hvis udlejeren giver tilladel-
sen. Men selv uden sådan tilladelse kan gan-

ske særlige omstændigheder medføre, at le-
jeren ikke kan opsiges. Hvis f. eks. lejeren i
en iængere årrække med udlejerens vidende
har haft sit husdyr uden skriftlig tilladelse,

kan udlejeren som regel ikke pludselig for-
1ange, at lejeren skal flytte eller skaffe sig af
med dyret.

Med hensyn til specielt katte er retsprak-
sis så sparsom, at der ikke kan udledes a1-

mindelige retningslinier til vejledning. Dette
skyldes ve1 navnlig, at de konkrete forhold i
hver enkelt sag ofte er yderst forskelligartet,
men dels også en - synes jeg udtalt tilbøje-
lighed hos domstolene til at udfolde forligs-
bestræbe1ser, således at lejeren kan beholde
det dyr, som sagen drejer sig om, og som han
fø1er sig nært knyttet til, sålænge dyret 1ever,

men med forpligtelse ti1 ikke at anskaffe
noget nyt dyr senere,

Det er naturligvis utilfredsstillende for
publikum, at der ikke findes mere faste ret-
ningslinier, og man må håbe, at sådanne

snarest tilvejebringes ved et politisk initiativ.

(Fra ,Kattens Vennero, medlerns-

blad lor foreningen Kattens Værn,
Oletober 1973).

«EITRINiN

11

vitaminer
+mineralertil katte
CatAmin er en ny, avanceret vitamin- og
mineraltablet til katte. CatAmin er frem-
stillet af medicinfabrikken Ferrosan i
samarbejde med praktiserende danske
dyrlæger og indeholder alle de vitaminer
og mineraler, som katten har behov for,
og som sikrer en harmonisk udvikling,
klare øjne og en blank pels. CatAmin
dækker fuldt ud det ofte forekommende
underskud af kalcium og A-vitaminer
hos katte.
CatAmin indeholder vitaminerne A, B-
complex, Ds, E og mineraler.
Fromstilles af medicinfabrikken Forrosan
Distribution: A/S Remedia, 2600 Glostrup



KILLINqEP.
til salg

tsURMA-MANX-EUROPE

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

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

BURMAKITTINGER
TIL SALG

meget hengivent temperament, livlige,
intelligente - ren brun farve

Virkelig gule øjne
Stamnavn: OF DOMINICA

Hanner til avlstjeneste

Birte Slubsgaard,
Tennisvel 13, Fjerritslev, tlf. (08) 2'l 19 19

CYRENAICA

Wåra,
IIa,tter

Populært tidsskrift for kattesporten
udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

å,.

Udkommer 4 gange årlig
Abonnementspris 14 skr.

å!3

Våra Katter, Box 56, 510 47 Fristad,
Sverige

Århus Dyrepension

t2

?"nsion ro^
KATT E

HUNDE
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

hvide - blå
Killinger lejlighedvis til salg.

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



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

SIAMllPDRÆT
Brun, blå, lillamøsket

IIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

e
iiax Krogh Grønning

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

Opdræt af brunmaskede siameserkatte
Killinger lejlighedsvis til salg

Hankatten RANGOON WIMSEY (brunmasket)
til avlstjeneste

lnger F!øe Grafack
Søndergård - BibeveJ - 6740 Bramminge - Telefon (05) 17 36 69

Stamnavn

BUGT§RDIF
Yndi§e killinger med store, struttende
pelse i forskellige farver, bl, a. kam6,
blåsmoke og silver haves. Meget kær-
lige og hengivne af sind. Ideelle senge-
varmere i disse varmeenergisparende
tider.

Alice Ruben Larsen
Toelt - 3490 Kvistgård

Tr. om dagenl. (01-77\ Su. 3601

r1

Katte, hunde

og fugle
modtages i pension
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Udsøgt siamopdræt - flere maskefarver

Speciale:
T,abby Point siamesere efter engelsk

import.
Første danske internationalt anerkendte

opdræt.

Avlshan:

"lnt. ch. Indlgo Tai-Pan" (Seal Tabby
point) - eget opdræt.

Sunde killinger lejlighedsvis til salg.

lnt. ch. lndigo Tai-Pan

{»

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

Ttf. (01) e472s4

Stamnavn

atr [frtvt@
Specialopdræt af chinchillafarvede persere,
samt blå - blåcreme og creme.
Til avlstjeneste:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth

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

Fru Kirstine Gammelgaard
Ærøvej 16, 9900 Frederikshavn

Ttf. (08) 420st0

t4



En fremrøgende bårudbog

for a lle katteinteresserede !

Rosemarie Wolff

Katte
adfærd,
pleje,

racer

208 sider illustr

kr.29,75

It

Denne bog af en internationak anerkendt kattespecialist, -opdrætter og -dommer
behandler katrens narur og sociale adfærd og giver herigennem 

'yttige 
oplysninger

ti1 forståeise af derte populære husdyrs karakter. Endvidere i'rdeholder den gen,
nemgang af alle vigtige spørgsmå1 i forbi'delse med racer, avl, opdræt, ernæring,
pleje, sygdomme samt ajourførte oversigter over internarionale standarder, farve-
og racenumre, klasser m. v. Af speciel interesse for den professionelle avler og .rp-
drætter er bogens grundige gennemgang af arvelighedsforholdene hos katte m. h. t.
farve og pelskvalitet. På dette ret uopdyrkede område er dr. \wolff i kraft af sine
mangeårige erfaringer en af de få virkelige kapaciteter. oplysninger onl specielle
danske forhold, såsom udstillinger og udstillingsregler, er udarbejdet af Edel Ring-
sted, som tillige har fungeret som sagkyndig ved bogens oversættese til dansk.

Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck
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KILLINGER
til salg

ABYSSINIER

Stamnavn: SRIWIJAYA

t7

Sianette Kwee

Sensommervei 16, 8600 Silkeborg

lf. (06) 85 31 31

maven, e11er at den ikke er, hvor den skulle
være.

Nyfødte killinger skal fodres hver tredje
eller fjerde time døgnet rundt. Når de bliver
ældre, kan intervallerne øges, og eventuelt
kan man slippe for nattefodringerne.

For at være sikker på, ar hver killing kla-
rer sig godt, er det en god idd at føre regn-
skal.; med hver enkelts vægtforøgelse. Denne
han variere fra 15 til 40 gram om dagen.
Variationerne skyldes det faktum, at killin-
gefires vækst ikke foregår jævnt, men snarere
sker i ryk, med stilstande af og til.

a

r\trod.errøse kilrinerer - 
opretboldeLse af fyskke fwnletioner

/ortøt fra icle 7 Almindeligvis slikker moderkatten sine kil-

o 
linger og renser dem bagi, for at vedligeholde
en regelmæssig urinering og afføring. Opdræt-

På skitsen kan man se, ar afstanden fra teren kan overtage dette hverv ved at tage

munden til mavesækken er srørre end den cn våd, varm vaskeklud efter hver affodring,
fra munden til lungerne. Spiserøret, som ka- og med den blidt gnubbe hver killings ende-

teteret skal gå igennem på vej fra munden tarmsområde.

til maven, er en sej, sammenbøjelig masse

og <ler vil være nogen modstand. Llftrøret, O

mellem munden og lungerne, er en sriv og TiL red.øktørerne:
mere solid m.1sse, og hvis katcleret skulle n.
smutte denne ,";. uir d". ,*;;-;;;'-;;;; 3^':ll:::':i:n:l l:r,l_lll nød tager i an-

nrodsrand. os krrererer,'i1".r..i,,,r.'l* ;i,:'il;;,j_':i' j::'J,,5-"jl-:_-;::: l:--;
pJsserc genncnr luftrører. Man er mere til- r ..
bøierig tir .rr føre karere*,";;;r;- i;;;r;;, 

kettesutterlaske Allerede anden gang jeg

ne d til lun gern", h"i, kilr;;"";; ffi J "; ;;;- ::,Y',:,'tl:jT"k;;:'j:n,,:':":,"J,,ft ::,::tet og halsen derfor udstrakt eller bagove. o* holde killingen, der er tre dage gagnmel.
bøjet. Derfor er det bedst at bøie kattens ho- , i ,

'ed rorover, så halsen.. b;;";1i";;01..""0 1"1: l'"":"' t:P - tr,eqie gang - inclusivc

indføringen af k.rrcteret. 
"^;,-;;;;;l;; 

;;; :1',lll'_- ,l.t -,:'u: ,'idll'* af remedier og

også en anden advarse ;;;';;;i;;;".";i ffilil:; i:: ::,T"Xl,lj;Jå,i::tr;ruj:til at føre kateteret ned.Bennem luftrøret, a", ,t-ro minutter med en lille fyr, der ikkeidet dette udløser hostefreflexen. ;il eller ikke kan finde ud af at sutte på
Når kateteret er på plads, tilslutter man sutteflasken, vil forstå hvor meget nemmere

sprøjten til slangen og trykker langsomt mæl- og effektivere denne metode er. Jeg kan _
ken ned i mavesækken. Dette varer normalt ,1. d", anvendes med forsigtighed og følsom,
fra to til fire sekunder. hed - kun anbefale sondemadning til kiilin-

Hvis der flyder væske ud fra næse og ger, som uden fødetilskud ellers ville dø.
mund, trækkes kateteret ud og man venter
til næste fodring. Det betyder sædvanligvis, Med venlig hilsen
at slangen ikke er kommet hele vejen ned i Lene'W. Casselgreen



En typisk Maine Coon kat.

Maine Coon katten var det første opdræt, der
blev stambogsført og udstillet i USA for
over 100 år siden. Det er en langstrakt, kraf-
tig kat med en lang, flagrende pels. Den har
lange knurhår og duskede ører og en meget
lang, busket hale, ofte bredere end det ne-
derste af ryggen. Næsen er lang og lige, uden
knæk, og poterne duskede.,De lange hår har
ingen underpels, så pelsen filtrer aldrig,

Maine Coon katten har fået sit navn fra
staten Maine samt fra sin kraftigt buskede og
stribede hale, der for mange år siden fik ny-
indvandrerne til at tro, at disse katte var
halvt vaskebjørne (engelsk: raccoon). Den
findes i næsten alle farveshatteringer, bl. a.

også i en del smoke-farver, der ikke er set på
disse breddegrader. Halen minder stærkt om
polarrævens - temmelig lang og busket. Da
den ingen underpels har, ligger pelsen lang
og flad på ryggen ligesom hos en collie og

ligner altså ikke andre langhårskattes. Maine
Coone katten kræver heller ikke langhårs-
kattens sædvanlige omhyggelige pelspleje, da
pelsen, som nævnt, ikke filtrer.

Maine Coone katten er i dag rigt repræsen-

teret på amerikanske udstillinger, og den er

l\tra,ine
Coorr
Ira,tten

anerkendt såvel i Amerika som i Canada.
Der findes adskillige modstridende beretnin-
ger om denne kats oprindelse, men et faktum
er det, at ikke engang de folk, som opdræt-
ter disse katte, ved, hvor de egentlig stam-

mer fra. En fortælling kan imidlertid an-

tages at være baseret på faktiske forhold.
Denne påstår, at der engang i tidernes mor-
gen har været indparret en lille, nu afdød
tabby vildkat. Mange af de gode Maine Coon

eksemplarer, der findes i dag, med deres los-

agtige lange hårduske på kinderne, tyder på,

at dette kan være tilfældet.
Ingen forventer i dag mere at finde en god

Maine Coon kat i Maine, end man forventer
at finde en ægte perser i Iran. Det er al-
mindelig keodt, at der er en god del af den

tidligere perser i Maine Coone katten. Det
er imidlertid fra den 100 år gamle perser, at
Maine Coone katten i dag har sit udseende,

og den minder i dag mest om den oprinde-
lige angorakat. Det er sandsynligt at antage,

at der ligger lidt af begge opdræt bag Maine'
Coon katten. Fra angoraen har den fået det
smalle hoved (set i forhold til resten af krop-
pen), de kraftigt afmærkede øter og den lan-
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ge krop. pra perseren har den så fået den
lange hale og de lange hår ved halespidsen
og fra chinchillaen (der nu er gået tabt i
Coon-katten) sine smoke, skildpaddefarvede
og tabbyaftegninger. Begge opdræt bidrager
til de store Zbne øjne og kraven - eller
,borgmesterkædenu, som består af nogle du-
skede hår rundt om nakkelinjen, hvor kin-
dernes hårduske, der peger nedad, mødes

med kraven, der peger fremad. Billeder af
tidligere eksemplarer af begge opdræt viser,
at begge havde lige næser uden stop.

Maine Coon katten er fejlagtigt blevet
kaldt en halvlanghåret kat, antagelig fordi
unøjagtige billeder er blevet vist. Der er
umådelig forskel på pelsstrukturen hos per-
seren og Coon-katten, men ikke på pelslæng-
den. Den eneste bog, der viser gode billeder
af Maine Coon katten er Jeanne Ramsdale's
bog "Persian and Other Longhairs". Til
gengæld er teksten for en stor del ukorrekt.

Når man betragter en Maine Coon kat
oppefra, skal der være en afgjort ,bæver
virkning", idet halen ligesom flyder ud fra
kroppen. Det er ikke ualmindeligt, at halen
synes bredere end haleroden. Både krop og
hale er bemærkelsesværdig lang. Det er en
langstrakt og velbygget, men ikke kompakt
kat. Enhver lighed med persersen af i dag er
en betydelg fejl.

Der er stor sandsynlighed for, at Maine
Coon katten var repræsenteret på den første
udstilling, der no§ensinde er holdt. Det var i
Maine i 1860'erne og altså tidligere end den
første udstilling i London i l87l og den før-
ste i New York, der fandt sted i 1895. Den-
ne kat bør egentlig mere passende benævnes
som den sande, amerikanske langhårskat, ef-
tersom den blev udviklet i Amerika som en
egns opdræt.

Endnu findes Maine Coon katten ikke på
europæiske udstillinger. Den ville ellers være
et interessanr supplement blandt langhårs-
varianterne og sikkert falde. i publikums
smag. Så vi må håbe, ar opdrætterne også må
fatte interesse for denne særprægede kat.

(Ooersat og bearbejdet df arl ef ter Tbe Cøt
Lovers Joarnal og Cats 2172).
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Arrlslea,nka,tteri. -
foruat fra side I
løbetid. Men da ingen hunkatte er fuldstæn-
dig ens, bør man lade en hun parre, ved
tredje løbetid, hvis hun viser regn på begyn-
dende frustration. Hun bør hellere parres end
fortsætte med en konstanr Iøbetid, forudsat
at hun ikke er under 8 måneder. Det er gan-
ske normalt for nogle katte, at de ikke kom-
mer i løbetid, før de er 10 måneder eller
mere.

Det bedste tidspunkr at bringe hunnen til
hanncn er den anden løbedag. Dette vi1 gøre
det muligt for hende at tilpasse sig før par-
ringen.

Ingen hunkat bør have mere end 2 kuld
om året.

Det er tilrådeligt aldrig at t^ge imod en
hunkat, hvis hannen lige har været på udstil-
ling. Vent altid mindst ro uger. Det samme
gælder selvfølgelig, hvis det er hunkatten,
der har været på udstilling. Dette vil hjælpe
til at undgå evt. smitte, som ubevidst er
hjembragt fra en udstilling.

Hunkatteejeren bør forinden undersøge sin
kat for evt. parasitter og øremider. Alle hun-
ner bør være anbragt i en passende trans-
portkasse, når de bringes til parring - brug
aldrig en papkasse. Vær sikker på, at kassen
er fuldstændig ren. Lån den ikke hos naboen
eller dyrehandleren.

Hankatteejeren bør nøje undersøge hunkat-
ten ved ankomsten. Hvis alt er i orden, bring
herlde da i transportkassen til kattehuset, 1uk

hannen ind i hans ydre løbegård og sæt hun-
nen ind i det dertil indrettede aflukke. Inden
De lukker for hende, se da efter, at hun har
en ren bakke og en ren vandskål. Luk så

hannen ind i huset igen. Da der aldrig er to
katte, der er ens, skal De ikke blive over-
rasket over kattenes reaktioner, når de første
gang får øje på hinanden. Begge katte kan
nu se og lugte hinanden, men kan rent legem-
ligt ikke gøre hinanden fortræd.

Den tid, det tager en hunkat ar rilpasse
sig, varierer, da de alle er meget individuelle
i denne sag. Det kan tage lra 2 timer til 2

dage. Hvis regelmæssige besøg aflægges, vil



Hvis der kåred.es en ,Årets bato i Danrnørk, børde itlen næsten tilfalde Catto af Kioio

- til daglig kaldet Nøser. Han aandt på tre ødstllinger i træk titlen sorn ødstilLingens

,Miso, d.e.s. den kat pwblikøm syntes bedst om. Nwser er her fotograferet rned sin 'mor",
Jonna Ranum, på ødstillingen i Roskilde dugtl'st 1973



det være yderst let for hankatteejeren at se,

hvornår det rette tidspunkt er kommet. FIun-
nen vil da se mere afslappet og kælen ud og

vil være holdt op med at knurre og hvæse.

Nogle hunner er meget sky og gør slet ingen
tilnærmelser til hannen. Men hvis hannen sy-
nes glad ved situationen, luk da op for htin-
nens afdeling og Iad de to katte søge fysisk
kontakt. Hvis de efter en kort stund synes

at kunne finde sammen i fredsommelighed,
kan de lades ene.

Hvis hunnen er fjendtlig stemt over for
hannen, flyt ham blidt af vejen og lad hende
blive inde i sin egen afdeling. Hun er åben-

bart ikke parat endnu.
Men når kattene har fundet sammen, lad

dem selv klare deres sexliv. De ved meget
bedre, hvad de vil og hvornår. Lad dem
ordne det så naturligt som muligt. Normalt
vil de hurtigt finde en form for venskab,
sove sammen og ivrigt vaske hinanden ører.
Det er yderst sjældent, at en hun ikke under
nogen omstændighed vil have noget at gørc
med hannen. Forekommer dette imidlertid til
trods for, at hun har haft enhver chance for
at falde til på sin egen måde, bør hun sendes

tilbage til sin ejer, og en anden han prøves
næste gang, hun kommer i løbetid. Heldigvis
er det yderst sjældent, at hannen ikke vil
parre hunnen. Skulle det forekomme, er der
intet, hankatteejeren kan gøre, uden at lade
dyrlægen foretage en helbredsundersøgelse.

,Flunnen bør forblive hos hannen resten af
løbetiden, ca. 5 dage. Når hunkatteejeren af-
henter hunnen, er parringsgebyret forfalden
til betaling (forudsat at de har parret). Nogle
hankatteejere ønsker parringsgebyret betalt
forud. Det er almindelig praksis, at hunner,
der ikke får killinger, får en gratis ompar-
ring. Giv altid en skriftlig kvittering (plus
parringsattest) med angivelse af det ca. tids-
punkt, fødselen kan forventes. Hvis hun-
katteejeren er begynder, så sørg for at gøre

vedkommende opmærksom på, hvordan hun-
nen skal behandles, når killingerne er født,
og giv et par tips om, hvordan killingerne
skal opfostres.

Flvis hunnen ikke afhentes personligt, men

skal returneres pr. tog eller fly, undersøg af-
gangstideffe og meddel hunkaree.l'eren det
forventede ankomsttidspunkt. Sørg for kor-
rekt adresse på transportkassen og sær per-
sonlig katten i toget eller i flyet.

Den unge hankat
Den unge hankat bør blidt indføres i sit ar-
bejde og helst med en erfaren hun som ken-
der proceduren. Den alder, i hvilken en han
bliver kønsmoden, vil i gennemsnit være ca.

12 måneder. For at holde hannen lykkelig og

afbalanceret, når han engang har lært sin
bestilling, bør han aldrig tvinges til at parre
en besøgende hun. Man bør heller aldrig
holde en hun nede for ham.

Det er også dår1ig praksis at tillade han-
nen at parre en hun, hvis hun ikke er villig.
Når han 6n gang har parret hunnen, træk
hende da aldrig bort for at lukke hende

inde. Dette er en unaturlig fremgangsmåde
for begge katte, og vil kun føre med sig, at
hannen løler {rygt for hunrten og falder over
denne i samme øjeblik, de lukkes sammen

igen. For en førstegangshun vil dette sætte en

skræk i hende. Når alt kommer ti1 alt, skulle
besøget jo gerne være til glæde for både

hannen og hunnen.
Den hyppighed, hvormed en han er ti1 tje-

neste, er individuel. Det vigtigste er at hu-
ske, at en han, som har hunner kommende og
gående med blot en dags mellemrum, kan
blive noget udmattet, men vigtigere er risi-
koen for smitte, som en besøgende hun kan
efterlade. Selv om hun tilsyneladende er ved
perfekt helbred, kan hun være smittet af en

virus og smitte hannen og dermed hans se-

nere besøgende.

Har en hankat ikke noget at bestille i ad-
skillige uger og begynder at føle sig ensom,

bør ejeren give ham en af sine egne hunner
at 'være sammen med. At holde en kar af"
spærret i isolation, kedsomhed og rastløshed
uden selskab og noget at bestille er en gru-
som handling. Men mange opdrættere vi1
ikke betro deres hunner til hannen, med
mindre hannens ejer er erfaren og respekte-
ret. ,Husk aldd, at. en avlskat ikke blot be-
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høver selskab af en kat, men også masser af
menneskeselskab og venlighed.

En fyldestgørende optegnelse foretages
over aIle katte, som kommer til hannen, med
angivelse af de kuld, parringen resulterer i
(antal, farve, køn). Det bør erindres, ^t støt-
relsen af kuldet afhænger ene og alene af
hunnen.

Hunkatteejeren henvises ti1 at besøge han-
katteejeren og inspicere katten og dens ind-
kvartering, inden en endelig reservation for
parring aftales. Sunde katte i rene kattebure
med rolige, dygtige ejere er ønskeligt.

(Tbe Burmese Cøt Cløbs Nezus,

SPring 1973 - arl)

ChinchiLlø på JYRAK's udstilling i Vejgaard
se?tember 72.

Racekattens udstilling I Hillerød

På grund af energikrisen havde Racekatten
set sig nødsaget til at ændre udstillingen i
Frederihsborghallen til en 6ndags udstilling

- hvilket set fra kattens side uden tvivl var
alle tiders id6. Trods det faktum at det for
jyske udstillere betød et ræs uden lige * idet
de måtte forlade udstillingen allerede tid-

ligt på eftermiddagen for at nå sidste færge-
forbindelse - var disse alligevel mødt op.

Udstillingen var i år flyttet til en stØrre

og lysere sal, og grundet den lavere inden-
dørs-temperatur var der udskrevet en kon-
kurrence om den morsomste "missefrakken.
Men kommunikationen syntes at have svig-
tet 1idt, idet alle tilsyneladende ikke var
orienteret herom. Synd, for ideen var virke-
1ig morsom, og det var forbløffende at se,

hvor tilsyneladende upåvirket kattene var
over påklædningen. Der var flere elegante og

meget brogede modeller imellem.
Udstillingen var officielt åben til k1. 21,

men det er ikke let at lokke publikum til en

lørdag aften, så flere udstillere brød op lør
tiden.

Det var et interessant eksperiment med en

dndags udstilling, men et stort arbejde for den

arrangerende k1ub.

De bedste katte blev:
Bedste langbårskat:
Kohinoors Black Starmacker, sort perserhan.
Ejer: Irmgard Gnaps, Vesttyskland.
B ed ste lan gh års angdyr :

Highbred Creme Beauty, creme hun. Ejer:
Hanne Knudsen.
B e cl s te langh år s k øs trat :

Arthur-Roland Snowdrift, chinchilla han.
Ejer: Lis og Jørgen Nielsen.
Beclste løndhårskølcl :

Valbjørns colourpoint. Ejer: Yvonne Val-
bjørn.
Bedste korthårshat:
Colette Rubicunda af Sigiriya, rød aby hun.
Ejer: Jørgen Andersen.
Bedste kortbårsøngdyr :

Kentias Blue Mickan, chartreux hun. Ejer:
Ingelise Jakobsen.
B e cl ste korth års k a s trat :

Awak L'Iseran, brunmasket siam han. Ejer:
Flemming Holm.
Bedste kortbårskøld:
Rangoons siamkuld. Ejer: Edith Dunvald.
Pablikørns faaorit - Mi.s Hillerød:
Tamaras kuld, chinchilla. Ljer: Meta og Al-
lan Kierulff.

arl-
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Et dejligt bilLede af en brøn børtna.

Strrdieknedsrm,øde
farttøt fra side 9

Fnatmid.er: Små seksbenede parasitter, som
borer sig ned i huden, hvor de laver gar.rge.

S ymptomer : kløen. Behanclllng; Dixanthogen-
olie.

Blærebetænd.else.. forårsages ofte af bak-
r.erier af typen E.coli. Symptomer: hyppige
bakkebesøg rned få dråber urin, evt. blodig.
Behanclling: mange anribiotika kan bruges,
f. eks.. Furantoin eller Ampicillin.

Hoste hos katte: balsbetændelse: Terramy-
cin eIler Madribon. Tør hoste: giv leverrran.
Svælgkatar skal behandles, da det kan give
anledning ti1 mellemørebetændelse eller blink-
hindebetændelse. Bebandling; f. eks. Calcipen
100.000 enh. 2 garrge deglig.

*
Det tredje møde i studierækken har allerede
ftrndet sted den 212-74. Emnet var her lang-
hårskattens pelspleje og foredragsholder Vera
Lang, Nordborg. Flere møder er planlagt og

meddelelse herom udsendes til de fynske
medlemmer og eyt. andre interesserede, som
er uclkornrre ril at deltage.

+

'Willedin 
Pinoccbio, blå chincbilla. Ejer: Mrs.

'{y' ilc z y n s k ø, S le o tl ønd.

Til avlstjeneste
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Der. 22.9.72 blev Clul:e Brasileiro do Gato
holdt over dåben i Sao Pau1o, Brasilien, og
på FIFE's generalforsamling blev klubben
optaget. Stambogsføringen foretages af FIFE,
men skal senere overdrages klubben. Den før-
ste udstilling fandt allerede sted i juni 1973
i Sao Paulo.

Også et asiatisk land har oprager forbin-
delse med FIFE. Det er Japan. Det inde-
bærer, at japanske medlemmer vi1 kunne ud-
stil1e deres katte på FIFE-udstillinger. Der
er ikke udelukket, at der i nær fremtid etab-
leres en FlFE-forbindelse med dette 1and.

Brunmasket colourpoint
CH. TAMIKO'S DICKIE

lrma og lvan Kildahl
Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg

Ttf. (06) 38 60 58



Shaded Silver Chinchilla
BUCHARDT'S SILVER KING

Liz Reinelt
Belsager 75, 2670 Greve Strand

Trf . (01) e0 56 35

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Bøjle

Trf. (09) 410731 - 401646

Brunmasket siamhan
BASTIAN AF ELRIS

Ells Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Tlf. (0s) 66 53 72

Sort perser
CH. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Velgård, 9000 Ålborg

Tlf. (08) 131942

Hvld pereer (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Nlels Chriatensen
JagVeJ 207r th., København Ø

trf. (0r)292660

Brun burmahan

Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marle Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Trf. (0e) 180880

Opdrættere

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere

Bestilling på killinger modtages
Elsa Dolberg

Øer - 8400 Ebeltoft
Trf. (06) 341481

VON CASSELGREEN
Opdræt af rødtabby europ6 og manx

Lene Wåle Casselgreen
Platanall6 17, 8700 Horsens

Trf. (05) 61 05 76

,,AF DYREBORG"
Burmeser opdraet

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

Trf. (09) 61 1981

Stamnavn AF SKOVVEI
Opdreet af brunmaskede siamkillinger

Dorothea Brcckhoff
Skowej 80, 7000 Frederlcia

Trf. (05) s2 17 6s

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.

Gurli og Erlk Rugaard
Baggesensgade 34,220,J København N.

Trf. (01) 354613

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere
samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Trf. (01) 604212

Toftagervej 5, 2700 Brønehøj

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, '1160 København K.

Tlf. (01) 120607 el. Øbro 4141

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Dalbyvej 45, Dalby
Ttf. (03) 55

4281 Gørlev
92 19
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Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex oq brune

abyssiniere.
Edith og Carl tensen

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj
Tlf. (01) 604212



Stamnavn

,,BENGÅLORES"
Til avlstjeneste

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre

Bestilling modtages

lngrid Henriksen
MusvitveJ 1, 9990 Skagen

Trf. (08) 44 38 83

Frsl(EBÆl,(

:\

Eurcp6-killinger tejlighedsvis til salg.

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

KID TURNGREN

Rønnehus, Frøslev, 4660 St. Heddinge,
Telf. (03) 7A1149

Qtrlh't
HUt.lDE- & KAITEUDSTYR i

Telelon (03) 28 65 44

Sagkyndig vejledning v/ Ruth Jensen

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

POSTORDRER EKSPEDERES.

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

OBS: ONSDAG LUKKET.

RUTH,s KATTEPENSION

God og kærlig pleje - Vaccination en betingelse



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

TAMII<O'5
COLOURPOINTS

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

maskede

.tf

Hanner til avlstjeneste

*
Bestllllng på killinger modtagee

(også hybrider)

*

JANE OG KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tr. (06) s58218

Stamnam

AF IIAMMEBSHI|TT
Perseropdræt I farverne blå, blå-
creme, smoke, creme, gort, rød,
hvid, skildpadde og
COLOURPOINT

Ene I Danmark: Den hellige blrma

*
Hanner tll avlstjeneste

*
Killinger til salg

It

METI-IA ANDREASEN
Forgaden 13, Nokken.

2300 København S.
Trf. (01-77) SU 26s9


