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Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

Kattekurve
Halsbånd - seler
It/adskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz -"Bonefort - Procat

Kitzyme
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Helsinki 20, Finland.
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Heggevn 15 F

1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr

*

VARA KATTAR:
Box 56, 51047 Fristad
Sverige.
Abonnementspris: 14 sv.kr.

*

KATTEN:
Mogens Frantzen
Flemmingsvej l0
3560 Stenløse.

*

RACEKATTEN:

Elly Duch
Dalvangen 29

2700 Brønshøj.
Abonnementspris 45 kr
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Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 20,00.

Ansvarshavende redaklør

og annonceekspedition:

Lene W. Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse,
4340 Tølløse.
Telf. 03 - 48 94 16.

Udenlandsk stof:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7.

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 272819.

Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.
Telf. 08 - 37 83 63.

Vi genoptøger i år

JØRGEN' CLEVINs julernisser

fra /972

GOD JUL

allesømrnen!

Tak -fo, rg74l

Elisabeth Kristoffersen,
r-røjbjerg,
Skanderborgvej 206;

8382 Hinnerup.
Telf. 06 - 98 53 16.

Alice fluben Larsen, -
Toeltvei 39, Toelt,
3630 Kvistgård.

Genelisk slof:
Erik Bugge,
Kaerlodden 7,
8320 Mårslet.
Telf. 06 - 272819.
VEND§YsS'L MASKI{IAT5 AJERGBY. 98OO HJdRFING

FORSIDEBILLEDET
viser - tro det eller ej - Fåborg-hallen i de

*avle. ltimer søndag eftermiddag, kort før
præmieuddelingen.

NB:.En aI de få' udstillinger, der har mere
end kørt rundt. Overskuddet rækker for-
håbentlig til de voldsomme porto- og papir-
udgiftsstigninger!

DEAD:LtNE:
Sidste frisr for indsendelse af mareriale, som
ønskes bragt i nt. L175, et 20. dec. L974.
Redaktøren vil også ge-rne have lidt julefgrie
... så giv hende choket på hendes fødselsdag,
så er det overstået.

HUSK stadig, at alle saglige kommentarer
til bladets stofualg, opsætning, errner m. m.
er velkomne - det er ieres blad, så spyt kuns
ud, hvis I har noget på hjerte (saeliCr).
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Formand:
Winna Greve,
St. Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Teli. 09 - 61 19 81

Næstformand:
Lene W. Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse,
4340 -lølløse.

Telf. 03 - 48 94 16.

Kasserer:
Helmuth Jensen,
Ilosirupsvei 28,

6030 Koiding.
Tel,. 05 - 52 46 51

G:ro: 6 85 09.

Sekrelær:
Jørgen K. Andersen
Tietgens All6 511,

5000 Odense.
Telf. 09 - 140342.

Uds::! Ilingssekretær:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 27 2819.

S:arnbogssekretær:
Grethe Jensen,
l-lostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 52465'1.

Bestyre!sesmedlern:
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
D541 Suldrup.
Telf. 08 - 37 83 63.
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Vi skynder os at underette vore medlemmer om, at

der i 1974 IKKE bliver noget julemøde. Bestyrelsen

tog beslutning herom på sidste møde, idet vi fandt

stemningen herfor ret så mat ... både hos os selv, men

også hos de medlemmer, som vi har talt med. Derfor

gemmer vi krudtet ti1 studiekredsene og forårets ud-

stillingsaktivitet.

w

*/4/,
På samme møde besluttedes det også at sætte ko*tis*

6€å+ets op næste år til 40 kr. Bladet kører i øjeblikket

med kraftigt underskud på grund af de uiorudsete for-

dyrelser i trykning, papir og porto. Vi håber, at læserne

vi1 {inde kvaliteten lige så høi som prisen?!

JYDSK RACEKATTE KLUB



JYRAKs iubilæumsudstilling
7.-8. september 1974 i Fåborg

Endelig fik vi så stablet vor 40 års jubi-
læumsudstilling på benene! For bl. a. også

at få mange ikke-danske katte, havde vi be-
sluttet at arrangere den i Fåborg med lette
og hurtige forbindelser til det sydlige ud-
land. Den lokale PR-afdeling, dvs. formand-
inden og hendes lige så hårdt arbejdende
mand havde mange måneder i forvejen for-
beredt den fynske iord - måske mere den

funske presse - således at vi fik både en
masse udstillere og et ganske fantastisk stort
publikumsbesøg! Vejret var heldigvis lidt
halvdårligt, hvilket io plejer at give stor til-
strømning, alle syntes veloplagte og klar til
de to dages srabadser.

Vi så to for JYRAK nye dommere i
funktion, nemlig Julie rJ(itte-Rothwax fra
Holland, der dømte nogle af langhåtskattene

- med stor dygtighed - og Reiny van Hae-
ringen-Schoo, også fra Holland, der lige så

effektivt dømte ca. halvdelen af korthårs-
kattene. Korthårsungdyr blev bedømt af den
nye svenske dommer May-Britt Johansson.
Dem vil vi nok se mere til på de hjemlige
udstillinger. Desuden havde vi fornøjelsen af

et gensyn med Pauline Bonning og Gunnat
Pehrson, begge Sverige, som dømte henholds-
vis langl-rår cg korthår. A11e fem gav ved
fes:en lørdag aften - både i ord og holdning
- udtryk for stor glæde over at være invite-
ret som dommere til den jysk/fynske klubs
j ubilæumsudstilling.

Som sædvanligt kneb det lidt med at få
nok stewarder, men som så ofte før viste de
sande »arbejdskammerater<< sig i yderste øje-
blik - foruden de >>faste<<, således at alt
kunne gå reglementeret til. Og der var for
første gang ovet tre hundrede katalognumre
at arbejde sig igennem!

Tiden er nu inde ti1 at takke for hjælpen:
takke de rundhåndede givere til tombolaen,
takke »opstillerne<<. - især Kaj.s arbejdskam-
merater, der mødte trofast op, da burene
skulle op at stå - også tak til dommet-
assistenterne, der flittigt sørgede både for
dyrs og dommeres velbefindende, tak til hal-
ledelsen, der gav os udsuakt service og hjælp
mange gange, og naturligvis en tak til vore
hyggelige, dygtige dommere. Det må være

frygtelig svært objektivt at skulle udvælge
den bedste af en flok dyr, som mege! ofte
ligger ganske tæt på hinanden i kvalitet ...
uden at falde i den personlige smags grøft.
Også denne udstilling gav efter arbejdstid
lejlighed til små samtaler om katteavl og
dens problemer i de forskellige lande, hvor
dommerne viste deres individuelle charme og
interessefelter. Og slutteligen: Tak til ud-
stillerne, der mødte så talstærkt op - det er
jo den enkeltes dyr, der skaber udstillingens
helhed og giver tilskuerne tankestof til lan-
ge tider derefter.

De bedste katte blev:
Bedste Langhårs ooksen:
Nr. 26 - Blue Beru of PensforC, en blå
perserhan, opdrættet af J. Thompson, Eng-
land, og ejet af Suna Bremer, Raeekatten.

Bedste langhårs kastrat:
Nr. 52 - Cond6 de D6sir6e, en creme han,

Fortsættes side 4.

Bedste langhårs aoksen: Blue Beau ol Pens'

lord, en l:raltfuld b!å pcrscrlsan - eict al
Suna Brener.
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eiet og opdrættet al Hanna Cond6 van't
Veen, Racekatten.

Bedste langbårs ungdy:
Nr. 67 - Benny af Kukkerbakken, en rød-
tabby han, opdrættet af J. E. Christensen
og ejet af Ruth Jørgensen, begge Race-

katten.

ledste langhårs kuld:
fJr. 112 - Cosmo's kuld, et blandet perser-

ku1d, opdrættet og ejet af Flemming Holm,
il ncekatten.

Bedstc lengbårskat, ??rodsdt kØil:
Nr. 68 - Bellis of Great Yarmcuth, chin-
chillahun, opclrættet af Edel Ringsted og
c'et af Jørgen Rasnussen, begge Race-

kat:en.
Bcdste korthårs uoksen:
lJr. 261 - Sakura Angrvyn, tabbymasket
siamhan, opdrættet a{ Mrs. Brabyn-Johnson,
England, og ejet af Vivian Marx-Nielsen,
Racekat'.en.
Bedste kortbårs kastrat:
Nr. 217 - Artemis af Dyreborg, brun bur-
meserhun, opdrættet og ejet af Winna
Greve, Jyrak.
Bedste korthårs ungdyr:
Nr. 245 - Kentia's Blue R.egina, blå burme-

Bedste LH - Boxcat: Bellis ol Great
Yt;nnlrt;.b-

Bedste KH ookscn rued s-;t t!:i;t::tt'r



JYRAK - Fåborg (fortsat)
serhun, opdrættet af Ingelise Jakobsen og
ejet af Eve Flarvey, begge Racekatten.

tsedste korthårs kulti:
Nr. 299 - Af Fredenslund's kuld, tabbyma-
sket siamkuld, opclrættet og ejet af Lis
Rh1'uer Fi is, J; mk.

Bedste korthårskat. ruodsdt køn:
Nr. 149 - I(c;rtia's Bltie NIickan, chaiireux-

hun, opdrættct af Ingelise Jakobsen, Race-
ka:ten, og c,et af Ka,r1 V. Johanrscr, fi,rak.

It/lis Fåborg:
Nr. 130 - Jason af Bækgården, en bittelille
rødm:sl:c'; colouroointhan, opCrættet og eyet

rf JelnT Svennescn, Racekatten.

1 .: .lc-" . :t!,.ttr - ,leq i 1,t74 ,yct:,., t.in
dende Kentia's Blue hlich:i.

*

Den stolte Jenny med lille Jason.

Vi bringer billeder af nogle af de vin-

clende katte, taget af Hans Henrik Vad

Jei-rsen, Odense. Desuden kan man på for-
sicicn se, hvilket mylder der af og til var
mellem burene, ligeson-r vi også viser et

bredere udsnit af hallen sammen med vin-

derkattene. IYRAK siger alle: »Tak for
denne gang og på gensyn til foråret i
Skalborg I «

*

Præmier kan han
tintle.l
.i.t:n ftt;tgc n:g? -
Oi: nej!
(Fortsærtelse fø1ger)
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FÅBORG (fortsar)

Et hjertesuk
[eg ka:r ganske give Lene ret i, at jubi
læumsudstillingen blev en stor succes både
med hensyn ti1 publikumstilstrømningen og
ligeledes - efter hvad vi har erfaret - til
Iuld tilfredshed for udstillerne. Men - så

må jeg til gengæld sige, at nedtagningen a{
udstillingen søndag aften blev en lige så

stor fiasko.

Med den store hjæ1p fra udstillerne ved
Århus-udstillingen i hukommelsen smertede
det mig at måtte konstatere, at der udover
bestyrelsen - som jo havde slidt i det hele
u.eekenden og nu var ved at være møte -
lcun vat ialt tre medienrmer til at hjæ1pe.
Så havcle halbestyreren, gartneren og hans
familie, vognmanden samt en af vore naboer
il<ke hjulpet ti1, var klokken blevet over 2
nal i stqder lor nu 21,10.

Nu v6d jeg godt, at de fleste af udstil-
lerne havde langt hjem, men hvis blot 8-10
mediemmer havde ofret 1/: time, vi11e det
have r,æreI en stor hjælp. Det vi11e også
have lettet os meget, hvis r-rdstillerne i større
udstrækning havde efterkommet vor henstil-
iing om selv at klappe deres bur sammen.

()

Nu håber jeg, at vi må få en god udstil-
ling i Siialborg, og at nedtagningen denne
gang bliver en succesltl Winna.

i:h, huor DR jeg mæt!



Racekattens Tivoli-udstilling
I de vanlige - desvætre alt for trange -
lokaler i Tivolis Koncertsals forhal afholdt
»Racekatten« fornylig sin tredje udstilling
i 74 med overvældende mange katte. Også
jyderne var mødt pænt op, selv om der jo
er lang vej, og priserne på natlogi er noget
høiere end på festlanclet. Sekstcn af ,>vore<<

var tilmeldt, men desværre kunne ikke alle
møde op ... sjællænderne har io ellers ingen
skade af lidt kcnkumence! Der var fem
dommere, og skønt bedømmelsen blev noget
forsinket af det meget store antal katte -
forbløffende få var ikke fremmødt - vat
man da klar til præsentationen af de vin-
dende katte søndag k1. 17. I trængslen lyk-
kedes det at hørc og se de lykkelige:

Bedste langbårs aoksen:
Red Pimpernel of Great Yarmouth, rød-
tabby perserhan, opdrættet af Edel Ringsted
og ejet af L. Iversen, begge Racekatten.

Bedste langbårs køstrat:
Cond6 de D6sir6e, creme perserhan, opdræt-
tet og eiet af Hanna Cond6 wan'1 Vssn,
Racekatten.

Bedste lønghårs ungdyr:
Virak's Aida, chinchillahun, opdrættet af
Lis Eilertser-r og ejet af Ruth Jørgensen,
begge Racekatten.

Bed.ste langhårs kuld:
Ballydane's kuld, 2 creme og 2 blå persei'e,

opdrættet og ejet af Ulla Grandjean,
Racekatten.

Bedste langbårs kat, modsat køn:
Ruthborg's Sugar, hvid perserhun m. orange

KATTE, HUNDE
og FUGLE

modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEhI
l-lobrovej 385

Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99

øine, opdrættet af Inga Persson, Sverige, og
ejet ai B. Christensen, Racekatten.

Bedste korthårs aoksen:
I(entia's Blue Mickan, chartreuxhun, op-
drættet af Ingelise Jakobsen, Racekatten, og
eiet af Karl V. Jchannsen, Jyrak.
Redste korthårs kastrat:
Rangoon Monss, btunmasket siameserhan,
opdrættet af Edith Dunvald og ejet af
Susanne Bondrop, Racekatten.

Bedste kortbårs ungdyr:
Corinne GarEon de Lynx, tabbymasket siam-
han, opdrættet af Carrna Las Ville og ejet
af Yvonne Valbjørn, begge Racekatten.

Bed.ste kotbårs kuld:
Hanno-kuldet, 1,3 burmesere, opdrættet og
ejet af Flanne Nordvig, Racekatten.

Bedste kortbårskat, nzodsat køn:
Peerless Paragon, chartreux-han. Opdrættet
af N. \X/innder, GB. Eet af Karl V. Johans-
sen, Jyrak.
Mis Tiuoli:
Nr. 9 - 2 chinchilla-killinger, opdrættet og
eiet af Edel Ringsted, med stamnavnet
Of Great Yarmouth.

Også denne gang havde Racekatten flere
veteraner med, og bedst af dem blev:
Bedste LH-ueteran: Ch. Othello of Great
Yarmouth, creme perserhan, opdrættet af
Edel Ringsted og ejet af Lilli Christensen,
Racekatten.

Bedste KH-ueterun: Camilo af Ini, brunma-
sket siamhan, opdrættet af Irma Enø Peder-
scn, .fyrak, og ejet af opdrætteren.

Dommetne var;
For langhår: Enid Burrows, England, Inga
Persson, Sverige, og Aase Nissen, Belgien.

For kortbår: Anne Rickson, England, og
Max Martin, BRD.
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,,Hjølp - jeg er l,leuet opdrætter/"
Som nybagt racekattejer spekulerede jeg tit
over, hvorfor opdrætterens navn fulgte en kat
fra fødslen og resten af dens dage. Skulle det
virkelig have så stor betydning, hvem der
havde haft killingen det første par måneder
sammenlignet med et helt langt katteliv? Jeg
kunne ikke rigtig se vigtigheden af det.

Selvfølgelig var jeg klar over, at der skulle
en eller anden til at gi.;e killingerne mad,
når de begyndte at spise ssh,, 6n, der kunne
tømme bakker og evt. sige fy, når der var
tisset på gulvet, og alt sådan noget.

Ak, lidet anede jeg, at i de to-te måneder,
man »opdrætter«, lægger de små lodne kræ
beslag på al 6ns tid og energi, tålmodighed og
selvbeherskelse, alle 6ns lattermuskler, 6ns

seng og gatdiner, ja hele 6ns hjem. At man,
hver gang 6ns »opdræt« senere i livet bliver
rost og får pæne bedømmelser på katteudstil-
lingerne, svulmer af stolthed: rnit opdræt!

Vi har tre små b1å bæster i øjeblikket:
Dasja, Dvina og Dushka. Ivled knappenåle i
poterne, en uudtømmelig energi og en ditto
appetit.

Heldigvis er vi to om jobbet, Felinemor og

ieg, for det er noget, der kræver sin mand
døgnet rundt, så det er godt at deles om det.

Jeg afløser Feline, når jeg kommer hjem
hver dag ved fem-tiden. De kommer stormen-
de imod mig, når jeg kommer ind, med vajen-
d,e haler og store, forventningslulde øjne:
MAD???

- Dav, mors kære små bisser, nu skal I få
noget at spise.

Jeg smider strØmperne og går i gang. Lad
os se, okse{ars med æggeblommet, Murnil og
Lif. De hviner af henrykkelse ved tanken om
mad og stormer foran mig ind i deres vætelse,
hvor der plejer at blive serveret; tæver hin-
anden undervejs, hopper op og river i en
løs 1as tapet, r,ender pludselig og springer
op ad mig, så høit de kan, tumler videre
over hinanden.

De kaster sig over maden, for man har io
s-u-l-t-e-t ...

Tømme bakker, feje spildt sand op, lukke
døre og vinduer op, lufte ud

Den værste sult er stillet, de begynder at
Iege med maden. Kaster den op i luften,

8

De putter sig, spinder og er så lækre .

brummer ad den, slås med den, kaster den
hen ad gulvet og fanger den igen.

Bisseunger. Man sidder lidt og kæler med
dem. De putter sig, spinder og er så lækre.

Nå, mad til os andre. Jeg går i gang med
at skrælle kartofler. Lidt efter kommer Fe-
line og beklager sig: Killingerne er løbet ind
i naboernes have. Ind efter Dasja og Dushka
- Dvina var ikke til at få fat i. Ind igen e{ter
l-rende og efter Dasja, minsandten. Og efter
Dushka - og Dasja. Endelig lykkes det, alle
er samlet. Her er en bold, kan I så blive i
vores egen have.

Tilbage til karto{lerne.
Et ø;eb1ik efter er Feiine der igcr. En

gang til. Dasja og Dvina, og Dushka og
Dasja. Hvorfor et naboens have bedre end
vores? Og Dasja og - nej, så kan I komme
helt ind.

Det er næsten umuligt at lange og bære
tre killinger på 6n gang, men det er nødven-



Dilna uar godt gernt

digt, for de står på vagt og stryger ud igen,
når man åbner døren med den sidste.

Feline springer ophidset ved siden al mig,
r,rens jeg samler dem sammen og kuffer be-
brejdende til dem. Sådan en uorden. Hun
hader uotden og uopdragne killinger. Som
cm velopdragne killinger nogen sinde har
eksisteret.

De går om bord i maden igen, slås, skraber
i bakkerne, tæver deres mor. Man tømmer
bakker, fejer spildt sand op, skifter vand -
det var der også sand i.

På vej ud i køkkenet fejer man en halv
rulle mis-behandlet toiletpapir sammen.

Nå, det var de kartofler. -?? Mærkelige
lyde inde fra stuen.

Gamnn6l Vartov's
opdræt af rex cornish og rød europ6

Rex cornish avlshanner:
lnt. ch. HECTOR AF HADSUND (creme).
BIRKELUND BOBO (blå), 2xCAC, bedste KH-ungdyr, Tivoli 1972.

Rex-killinger i flere farver og
Europ6-killinger i rødspotted og tigret.

Fint og kærligt temperament.

Oplysning om stamtavle og foto fremsendes gerne.

Hunner modtages til parring under betryggende forhold. Afhentning efter
aftale på Kbh. hovedbaneg. eller i Kastrup lufthavn.

Export til Tyskland.

FANNY ELDEVIG
Gammel Vartov Vej 23 . 2900 Hellerup . Telf. 01 - HE 10125.

Kan du s å komme ned, dit bæst, se nu,
hvad du har lavet. Ak ja, hvad hjælper det,
Gardisette reklamerer med, at deres gardiner
kan bære en Folkevogn? Ud af stue. med
dig, bisse.

En kaster op. Nå-år, dit lille skind. Nej,
hvad er dog det? En o r m? En ækel, væm'-
lig spoleorm? - Rolig, det er en tygget gul
elastik. Pyha. Man tørrer op. OC fejer lidt
spildt sand op med det samme.

Krasj. Fejer jorden op fra gulvet og smi
der resten af planten ud. Vasker hænder og
går videre med middagsmaden.

Av, av, kan du komme ned. fra mit ben,
dit li11e asen, er du nu kommet ind igen?
Lugter det godt, det mor laver? Kan du så

ko:rme ned fra køkkenbordet! Ned, ned,
sagCe ieg! Den får et fur, men vimser rundt
om benene på 6n alligevel. Nå-år, trådte mor
på dig, 1ille mus, så kom da her.

TrØst, trøst. Skal du smage? Nå, skal du
også smage? Jamen, så kom da her allesan
rren, værsgo'. De spiser igen. Fred så længe.

Det ringer på døren, et bud med en pak

ke. Dasja kommer stormende og skal se, hvad
det er. Man skulle jo nødig gå glip af noget.

- Næ, hvor er den sød, og den - og nej,
hvor mange har De da?

- Jeg opdrætter dem, det er Russian Blue

Fortsættes side 10.
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HJ^ÆLP - fortsat rål.modigt, og lidt efter fjerner han sig igen
med et sidste: Åh, hvor er de dog søde.

Dasja har benyttet lejligheden til at stikke
af. Nå, han er på skrubtudsejagt med nabo-
ens kat. Kcm så her med dig.

En nøg1e i entr6døren. - Nej, er klokkr
så mange, jeg er ikke helt færdig med mader

- Jamen, er du da kommer sent hjem
dag?

- Av, av, Dasja, du må ikke kravle op ad
far, når han har kontortøjet på endnu.

Sidste hånd på middagsmaden. Et øieblik
efter kommer min mand ud i køkkenet i
hjen-rmetøj og med en kat på skulderen: Du,
der trænger altså til at gøres rent inde hos
misserne, det knaser under fødderne, og ...

Nå, siger jeg uinteresseret, bagefter, lad
os nu få mad.

Mao spiser, vasker op, tømmer bakker og
fejer spildt sand op fra gulver. Skiller killin-
ger ad, der s1ås, så de vræler. Tørrer op efter
en .iæ1ter vandshåI. Srnider katte ned fra
bogreolen.

Dasja går frem og tilbage på klaveret og
øver s:.g på A4åneskinssonaten, mens Dvina
sidder på nodestolen og prØver på at spille
noderne af papiret. Hun skrider ned, kling,
hyl, bums, klask. Et blad ryger af Måneskins-

sonaten underveis og lægger sig oven på den
kacmpende klunip af noder og katte.

Ud af stuen. De får en trøstetår ude i
entreen hos Felinemor. Freden sænker sig.
Aftenkaffe, fjernsyn, sengetid. Hvad skal ki1-
lingerne have ti1 natmad? Har de fået vita-
rniner nok i dag?

Tre små gryn ligger på rad og række oven
på varmeapparatet i entreen.

Fin.les der nogen steder i verden et mere
fredfl,ldt, bedårende og nerveberoligende syn
end kattekillinget - dcr sover? Leline.

- Lauer mor noget godt?

killinger, {orklarer man og har svært ved at
slijule sin stolthed.

- Jamen, hvad er det da for nogle, hvor
gamle er de, sæ1ger De dem virkelig, kan De
næirne det, får De noget for dem?

Man {orklarer.
- Det var sørens, det er io en mulig

fidus, det ku' jeg da godt tænke mig
drætte katte og sælge dem - for penge!!

FIan kværner begejstret videre, mens man
selv sender en venlig tanke til udgifterne:
Pauingsafgi{ten, stamnavn og stamtavler,
mad og vitaminer, vitaminer og mar' 'ci
nationer, annoncer, tæpper og skun ni,
kattesand, ødelagte strømpef og potte, -€f,
reparation a.f vækkeuret, de smed på gurvet,
og mad cg vitaminer og itutrådte bordten-
nisbolde - og mad.

Han bliver mere og mere begejstret. Man
smiler ironisk. Hov, forresten, hvordan var
det nu, hvad vidste man selv om opdræt
engang?

Man smiler venligt i stedet og forklarer
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HI-DRI kattesand
HI-DRI er lettere i vægt end de fleste
typer kattesand - fylder mere -
bedre økonomi.

Hl-DRl har stor sugeevne: absorberer
væske indtil 180 pct. af sin
egen vægt.

Hl-DRl er farveløst - smitter ikke af.

HI-DRl fjerner lugt.

Hl-DRl anvendes på katterier
og udstillinger.
Hl-DRl leveres i 50 lbs (22,68 kg)
sække.

Herskind & Wulffs Eftf. A S
Grusbakken 6 2820 Gentolte

Telefon (01) .871433

Alle tiders gaver for katten !

PROCAT vitamintilskud.

LYOCAN ølenbadevand tit både hund og kat.

SEBOCAN 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
Tell.01 -711932

Producent: FERRING AB, Ma!mø.
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Stamnavn AF KIVIO
Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,

blå, blåcreme og creme - cameo, silver-

shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:
Ch. Spuinik of Great Yarmouth (chinchilla).
larzan al Hammersholdt, 2xCAC (creme).
Blue Boy af Kivio, IxCAC (blå).

Kilinger leilighedsvis til salg.

KIRSTTNE oE LENE GAMMELGAARD

Ærøvej 16,9900 Fr.havn, telf. 08 - 42O5'lO.

Gq
SPORTSPR,€MIER

Brendstrupvej 72E . 8200 Arhus N

Telf. 06 16 93 51

Gør hygieinisk rent
- også hos Deres kat

KLORIN er meget velegnet til
rengøring af toiletbakker,
mad- og drikkeskåle.

Virker samtidig disinficerende
og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver lugt
hurtigl og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3Å

iiter sarni i økonornidunk med !/t liter
hos D:res sædvarlige handlende.

I

\

12

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.
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Opdræt af creme og bIåcreme katte
Al Pbyllk Fatuell, oaersat lra Cats €d Catdom Annual 1974 med tilladelse lm
Fur I Featber, Idle, Bradlord, England, at' L.C.

Der er for tiden stor interesse for langhårs
creme og blåreme katte. Faktisk antager jeg,

at de cteme katte nu er mefe populære, end
de nogensinde har været, og jeg vil mene,
at vi også fremavler bedre dyr i disse farve-
varianter.

På den sidste udstilling i Olympia Hall,
London, da vor li11e Barwell Christos blev
bedst i racen, var der ikke færre end to-
oghalvteds creme langhårsungdyr i konkur-
feltce.

En god creme kat er det yderst vanske-
ligt at avle. De værste {eil synes at være
enten en ujævn pels, en for varm eller for
mørk farvenuance - især på ryggen - og
hvid bug eller striber.

Den creme farve skal gerne være så bleg
som muligt, uden dog at blive hvid, og skal
være ens i tone ovet det hele uden hvid
underpels. Kroppen skal være kraftigt byg-
get, tæt, med korte, tykke ben og en kort
hale. Hc,vedet er naturligvis overordentlig
vigtigt, og het er folk noget forskellige i
deres opfattelse af den mest ønskværdige
type, men ørerne skal undet alie omstændig-
heder være små og sidde langt fra hinanden.
Næsen må ikke være Iang, og øjnene bør
sidde langt {ra hinanden og være mørkt rav-
farvede. En kraftig hage er et stort plus,
skønt det giver et ubehageligt indtryk, hvis
dette træk overdrives.

Eftersom ingen perser- eller langhårskat
kan klare sig i konkurrencen med andre
langhårsvarianter, medmindre t.vpen er god,
kan den blåcreme her være et aktiv.

Den blåcreme farve fremkommer efter en
første parring mel1em på den ene side af
stamtavlen blåt og creme på den anden. Den
blå perser regnes normalt lot at have den
bedste type, således at en senere parring
mellem blåcreme og creme ofte gl,er nogle
af vore bedste creme. Denne parring resul-
terer også i en lysete creme farve. Fortsat
parring af creme til creme i mange genera-
tioner kan fremavle en for varm creme. Og
at prøve at fremmane en lysere creme ved
at paffe med cn hvid kat, giver ofte en
hvid underpels.

Teg råder tit folk, der begynder et opdræt

Forlatterinden med. en al sine uindende
cyem: LH-kntte.

(især hvis hele familien er optaget deraf),
til at starte med en blåcreme, og - når tiden
kommer - at parre hende med en creme,
hvis creme og blåcreme alkom ønskes. Det er
så spændende at have muligheden for både
creme, blåcreme og blå killinger!

Her i landet (England - gæ1der <-rgså for
Danmark) skal den blåcreme farvevariant ha-
ve farverne blandet vel sammen, lige meget
blåt og creme, og i k k e med store, samlede

Fortsættes side 74.
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CREME og BLACREME . fortsat
pletter af nogen af de to farver. (Modsat den
skildpaddefarvede, overs. anm.) I USA der-
imod skal den creme ligge som store farve-
partier på den blå grund, helst med et delt
ansigt, dvs. creme på den ene halvdel af
ansigtet og blåt på den anden.

En blåmeme ki11ing, der som ganske lille
ser nærmest blegblå ud, vi1 sandsynligvis
blive lysere med tiden, eftersom den creme
{arve ofte først slår igennem senere.

Jeg vil gerne understrege, at vigtigere end
både excellent type og korekt farve er hel-
bred, opfostring og modstandskraft. Dette
bør m"n al:id huske, når man køber en kil-
ling. Find ud af, hvor killingen har levet,
se orn muligt hele kuldet og vær på vagt over
for enhver defekt. Prøv også at finde ud af
alt, hvad De kan, om kattene på stamtavlen.
Ligeledes bøt man også finde ud af mest
rauligt om den avlshan, som man har til
hensigt at bruge.

Der er så uendelig megel mere ar tage i
betragtning end den smukke hankat, som
vinder flot ved alle udstillinget. Har han de
egenskaber, som De synes, Deres hunkat
mangler? Hvordan er han fremavlet, og gi-
ver han stærke og sunde killinger? Det er
tilrådeligt - førend De betjener Dem af en
avlshan - at bede om at se et eller flere
kuld, som han er far tii. Dette forekommer
mig at være den bedste måde til at forvisse
sig om, at man ikke kommer ud for skuf-
felser og hjertekvaler, fordi man har fået
kiilinger med sådanne de{ekter som knæk på
halen, overbid e11er underbid, skæv mund
eller endnu værre.

Man må jo huske, at enhver fejl, såvel
som ethvert fortrin, altid vil blive nedarvet

- hvadenten det er fra moderen eller fra
faderen. Enhver defekt, som man »slipper
ind« i sit opdræt, vil ganske bestemt vise
sig i de senere generationer. Det kan af og
til hænde, at en bestemt han og en bestemt
hun ikke »passer<< samlnelr og a,.:ler visse
uregelmæssigheder.

Da er det selvfølgelig lkke klogt at bruge
disse to sammen igen, men man gør klogt
i at notere både avlshannens og avlshunnens
parringer med andre katte. Hvis der viser
sig en uregelmæssighed efter andre parringer,
vi1le jeg få den pågældende han eller hun
kastreret/steriliseret af hensyn til de frem-

14

Tarzan al Hatnmersboldt, creftze perserban.
Ejer: Gctnmelgaard, Frccleriksl;aun.

tidige kattegenerationer, også selv om det
drejer sig om en konstant vinderkat.

Indtil videre har jeg fortalt meget lidt om
den omsorg og pelspleje, der er så vigtig for
de creme og blåcreme persere. Man behøver
blot at se på ka,tte og killinger på udstil-
lingerne for at blive klar over, hvor stor
fo,rskel pelspleien kan gøre.

Det er ganske nytteløst at begynde med
ordentlig børstning og tedning tå dage før-
end en udstilling. Visse mennesker bader de-
res creme katte ffe eller fire dage før begi-
venheden. Normalt finder jeg, at pudring er
alt nok, men forud fcr dette skal katten
eller killingen have gennemgået en grundig
rimning hver dag, hvis det er muligt. Sær-
lig rundt om ørerne er stadig pudring nød-
vendig. For at være perfekt, skal hvert hår
ligge for sig. Overfladepudring er nytteløst:
puddetet skal helt ned til bunden. Red pel-
sen og lad det så sidde i {lere timer, Iørend
det børstes ud, og man gentager processen.
Scm regel gør jeg dette tirsdag og tofsdag
før en lørdags-udstilling. En kat, der ophol-
der sig mest udendøre, vil næppe blive helt
så fedtet som en kat, der lever i en vatm
atmosfære.



SVRIAM'S
Sagde De CHARTREUX-KAT!

Så en SYRIAIVI'S med en stamtavle,
der altid tåler at blive set.

Eget opdræt:

lnt. ch. SYRIAM's PIET,
1. vinder i Hillercd 1974,

1. vinder i Rotterdam 1974.

Engelsk import: PENSYLVA YORICK.

EI-!SABETH KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvei 206, 8382 Hinnerup,
relf. 06 - 98 53 16.

Jeg holder altid mine hunner inde, når
tiden nærmer sig, da de skal have killinger,
og går ind til dern tre-{ire gange om natten
i de tilstulrclende dagc før fødslen. .leg [:a.n

godt licle at vzere hos dem, når killingerne
fødes. lkke to hunner er ens, men alle vore
hunner foretrækker at have mig hos sig.
|Jog1e foder den 64. dag el1er nat, og andre
går lise til den 67. dag. Det er bedst, når
hunkatten føder gar-rske naturligt og uden
.,,ar:rskelighed, og hun bør have mæ1k t'rok

til at opfostre dem..Hvis det sku1le være
noget i vejen på dette punht, r,ille jeg få
hende sterilisetet fot at undgå probletrer.
Det beragter jeg som det venligste imod
hende, foruden at det forhindrer nedarvning
aI besværlighederne ti1 hendes døte.

Vorc kattc på Sunnlngdale kan løbe rundt
i huset cg i haven, og de har deres eget
hus og lobegård. Deres hus er velisoleret og

SON' ENESTE I DANMARK:
opdræt af vream og bluecream British
Shorthair med en korrekt stamtavle
(:kke experimental).

Export til: Holland, Tyskland og Norge.

KillInger leilighedsvis til salg,

Opdræt af internationale champions.

Opdræt af bedste korthår.

Opdræt af bedste korthårsungdyr.

Opdræt af bedste korihårskuld.

med dobbelte ruder, og det et hævet atten
tommer (- ca. 35 cm) over jorden med et
trægu1v dækket med linoleum. Det har infra-
rød opvarmning fra 1of tet, der automatisk
tænder, når temperaturen kommer under 50
sr F (: 10 gr C). Løbegården har en klate-
tæ, buskads, græs og fliser. Klatrestativet
og de sanddækkede toiletbakker er også dæk-
kede oventil n'red gennemsigtigt vinyl. Siden
af løbcgårdelr har op ti1 atten tommer et
læbælre, og hele 1øbegården er omgivet af
trådnetsindl'regning.

Jeg er bange for, at der stadig er mange
katte, som lever under a1t andct end ideelle
forhold; men når jeg kigger rundt hos folh,
er jeg blevet giæcieligt ovetrasket over den
mådc, hvorpå ncgle af vote yngre >>katte-

folk« lcver meci og værner om deres katte,
og jeg fø1cr, at dette lalrds kattefremtid er
srLkcr i deres hænder.

Opdræt af brunmaskede siameserkatte.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Hankatten RANGOON WIMSEY (brunmasket) til avlstjeneste.
INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej .6740 Bramminge . Telefon 05 - 173669.
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HUSKAT
OES! _ RETTELSE
til FIFE's opdræts- og farvenumre, som vi
bragte i nummer 3f74:
70ø - siloer-shaded perser, som foresloges
på 73-FIFE-generalforsamlingen, blev des-

værre IKKE vedtaget, således som redaktio-
nen fejlagtigt har fået opgivet Vi beder der-
for de danske opdrættere af silver-shaded
bære over med os ... desværre kan vi endnu
ikke få orden i disse 13a-SS stamtavler. For-
håbentlig {remkommer forslaget igen på en
senere generalforsamling - om ikke fra an-

den side, så {ra dansk - til g1æde for de
mange, især tyske, kattefo.lk, som arbejder
med denne farvevariant, som altså faktisk sta-
dig hedder: 73a-SS silaer-sbaded perser!

tJ
FOTO-KOhIKURRENCEN
Endelig synes der at yæte gået hul på byl-
den: Hurra, hurra! Efter op{ordringen i
blad nr. )174 h^t vi modtaget »indtil flere«
breve fra stolte katteejere, der gerne vil
vise, hvad de har fæstnet på papir: yndige
attituder, sjove øjeblikke e1ler simpelthen
,>vores mis<<. Mange har sendt mange bille-
der, og d e t er det bedste - set fra redak-
tionens synspunkt.

Resultatet al konkurrenceø bringes i nr.
1115, dvs. i begyndelsen af februar, når be-
styrelsen i forening med en sagkyndig har
fundet frem ti1 en placering, der forekommer
retfærdig. De al1er-allerfleste af billederne
vil komme som illustration her i bladet i
løbet aI L975-76. - På lorhånd tak lor
irteressen! !

rJ
EURE _ BURE
Husk lige, at hvis I har interesse i at få
et udstillingsbur til evt. killinger, så bestil
venligst NU. Vi har fået reaktion fra syv
medlemmer; men jo llere, der ønsker, jo
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størrc u cbancen for, at prod.uktionen går
i gang! ! Racekatten bad os skaffe helst 20
købere, hvilket vi lader gå videre her.

L'
PRISEN PÅ STAMTAVLER
De {ornylig opgivne priser på stamtavler kan
forventes at stige noget elter 7-L'75 -
under forudsætning af, at FELIS DANICA
får de nye stamtavler færdige betids. Indtil
da gælder følgende priser stadig:

kr. pr. stk.:
Fra 0-J rndr. u. påiøring L2,-
Fra 0-3, incl. påføring af forældrenes

præmieringer 18,-
Fra 3-6 mdt. uden phførtng 24;'
Fra 3-6 mdr., incl. påføring ......... 36,-
Fra 6*12 rndt. uden påføring ......... 50,-
Fra 6-12 mdr., incl. præmiepåføring... 56,-
Stamtavlekopi 50,-
(NB: Skal hvile hos stambogsføreren i 3

mdr. inden udlevetingl!!)
Stamtavlerne bliver fremsendt pr. efter-

krav og ekspederes al stambogssekretær, fr.
Grethe Jensen, Hostrupsvej 28, 6000 Kol-
ding.

L'
GLEM IKKE,
at præmiepåføringssystemet ændres ligeledes
pr. 1-1"-L975:

For at lette forretningsgangen vedtoges
det endvidere, at præmiepåføringen for frem-
tiden skal foretages på tdstillingen af utl'
stillingssekretæren. Efter udstillingen sender
udstillingssekretæren en liste over de seneste
præmiepåføringer til stambogsfører fr. Marie
Klingenberg, således at hun kan være orien-
teret herom. Herefter skal det ikke længere
være muligt at [å forældrenes præmieringen
påført killingernes stamtavler, kun foræ1dre-
nes litler og kilJingernes egne præmieringer

- opnået med tiden.



NYE STUDIEKREDSE
Både i Århus- og i Nordjyllands-området sker
der ting og sager. Susanna Bugge leder nu en
studiekreds, der roterer blandt de tilmeldte
deltageres hjem, om alskens emner, b1. a.

genetik, parasitter, pleie m. m. Og oppe i
det nordlige starter Bent Elund med det
første en studiekreds om lignende emner,
som jo må siges at have interesse for alle
katteavlere og -ejere. Ønsker man at del-
tage, bedes man henvende sig direkte til de
pågældende ledere: Susanna, tlf. 06 - 27 28 19

- Bent, tlf. 08 - 3t- 83 63.

L'
FLERE ANNONCER?!
Bemærk vore tre specialrubrikker:

1) Opdrættere, 2) Til avlstjeneste og 3)
Killinger netop nu. Alle ue koster for en
annonce i rimeligt om{ang, dvs. som nævner
f. eks. kattens/kattenes navn(e), farve og
kø:, ejere:r og deones adresse cg lelefon -
for a1t dette stadig KUN kr. 10!! Max.: 6
linjer. På alle øvrige annoncer giver der -
som en slags kompensation for prisstignin-
gen - 10 pct. rabat ved bestilling af 4 an-
noncer, dvs. for en årgang.

L'
ANNONCER
For at spare på vor formand, der hidtil bl. a.

også har taget sig af annoncer her til bladet,
klares de fremover aI redaktørcø, dvs. Lene
\W. Casselgreen, Naurvej 7, Undløse, 4340
Tø71øse. Man er velkommen til at betiene sig
af telefon, mellem 20-21 aften er bedst, hvis
man gerne vil høres - dvs. efter lægge-børn-i-
seng-tid: 03 - 4894 16.

Id

FELIS.DANICA-NYT
Del har været hektisk aktivitet i forbindelse
med FlFE-generalforsamlingen 74. Vi fik
forslagene, der sku1le behandles i \X/iesba-
den den 28. sept., så sent som den 18. sept.
Da jo ikke alle forstår tyskffransk, skulle
forslagene først i oversættelse udsendes til
FELIS DANICA's bestyrelse, hvilket var i
orden torsdaglfredag i samme uge. At få
trommet folk sammen allerede lørdag eller
søndag viste sig umuligt. Vi måtte ty til
skriftlig tilkendegivelse af klubbernes me-
ning om de enkelte forslag. >>Mødet« holdtes
da søndag: \{/illy Andersson og Lene Cas-

selgreen diskuterede det tilbagesendte ma-
teriale, optalte stemmerne og nedskrev re-
sultatet. Herefter voterede Willy siden i

\ffiesbaden. Refelat l-rerfra foreligger endnu
ikke. L.C.

U
BEMÆRK VENLIGST -
Vi har tidligere meddelt, at ALT vedrørende
udstillinger bedes man henvende sig til Su-
sanna Bugge om. En mindre ændring i for-
retningsordenen:

JYRAK's udstillinger ordnes al Susanna
Bugge - mens alle andre,

også udenlandske udstillinger, ordnes af
Jørgen K. Andersen. Og husk, at det i
fremtiden er helt i orden, hvis man ikke
har fået udstillingspapirer til en hjemlig ud-
stilling, som man gerne vil med til, 

^t 
kon-

takte den arrangerende klubs sekretær di-
rekte. Returnering af anmeldelsesblanketter
foregår - som hidtil - via egen klubsekretær,

A\.,
KOMMENDE UDSTILLINGER

DANMARK:
1974:
2).-24. nov.: DARAK, Køge.
1975:
4.-5. jan.: Racekatten, Hillerød.
22.-23. febr.: DARAK, København.
3.-4. ma| JYRAK, Skalborg.
14.-15. sept.: JYRAK, Esbjerg.
6.-7. okt.: Racekatten, Tivoli.
1976:
1. weekend i jan.: Racekatten, Hillerød.
1. weekend i rnaj: JYRAK, Fyn.

UDLANDET:
L974:
10. nov.-l. dec.: Stockholm, Sverige.
7.*8. dec.: Toulouse, Frankrig.
1975:
18.-19. ian.: Bruxelles, Belgien.
l.-2. febr.: Malmø, Sverige.
1.-2. febr.: Clermcnt-Ferrand, Frankrig.
15.-16. febr.: Bordeaux, Frankrig.
22.-2). febt.: Geneve, Schweiz.
1.-2. marts: Marseille, Frankrig.
8.-9. marts: Bjørneborg, Finland.
15.*16. marts: Oslo, Norge.
6.-7. apnl: Nancy, Frankrig.
10.-ll. maj: Lille, Frankrig.
)L. maj-L. juni: Grenoble, Frankrig.
20.-21. sept.: Bergen, Norge.
1.-2. nov.: Helsinki, Finland.

Husk altid at tilmelde gennem cgcn klub-
sekretær!

Fortsættes side 78.
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UDSTILLINGER m. m.
Dommere ved vore næste to udstillinger vil
- hvis vore invitationer bliver accepteret af
de pågældende - blive {ølgende:
Maj 75 LH - Aina Junglander og Edel

Ringsted som reserve. KH - Hetty van
ril/insen og Børge Erling-Glaad.

Sept. 75: LH - Mrs. Brice-§7ebb og Gun-
Berg Pettersson. KH - Miss Prentis og
Rosemarie \7olff/Eytzinger.

t,
GENERALFORSAMLINGEN 75
Generalforsamlingen i JYRAK afholdes lør-
dag den 8. febr. Husk at afsætte tiden der-
til - 1,975, sandsynligvis i Århus. Evt. for-
slag, som ønskes ud,sendt sammen med dags-
ordenen, bedes sendt til Jørgen K. Andersen
senest clen >. fi[. L)l).

FLITTIGE HÆNDER SøGES
Nu går vi den mørke tid imøde og dermed
også sæsonen for håndarbejde. Så skulle der
blandt vore medlemmer være nogle, som
kunne tænke sig at lave er eller flere hånd-
crbejder og skænke det til vor tombola, ville
vi være meget glade.

I den forbindelse er det ikke for tidligt
at tæfike på vor næste udstilling, som afhol-
des den ).-4. maj i Ålborg.

Håndarbejder er jo altid en attraktion for
en tombola, men andre ting mod,tages lige-
ledes med stor glæde.

Tombolagevinster sendes til Grethe Jen-
sen, Hostrupsvej 28, 6000 Kolding, der for-
uden stambogsarbejdet også altid klaref tom-
bolaen sammen med Helmuth.

Bestyrelsen.

Stanrnavn »Af Dyreborg((
Opdræt af brune burmesere. - Killinger til salg.

WINNA og KAJ GREVE

St. Stege 13 Dyreborg . 5600 Fåborg . Telf. 09 - 61 19 81

PERLER fra Morten! - n", hunkatren ikke mælk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.

Mælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:

MIKRANA tilberedes med sødmælk, skummetmælk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes til lige knap 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr MIKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen .. og den er klar!

Eneimportør for Danmark:

A/S CARL FR. MORTENSEN
Bilowsvej 5C - 1870 København V.
Telefon 01 - 246702.

NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVESII!

18



MODERLIG ADFÆ,RD

Forskellige facetter i den moderlige adfærd
optager en central position i moderkattens
liv. For de spæde killinger er det ikke alene
moderens opførseI, som optagef en central
position, men også erfaringerne i forbindelse
med moderens omsorg og kuldsøskendes sti-
muleting har en betydningsfuld indflydelse på
deres opførse1 og helbred under opvæksten.
Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind
i kattens normale ad{ærd ved fødsel og mo-
derskab. I denne artikel skal vi belyse nogle
træk af moderlig adfærd.

Det er indlysende, men måske dog vætd at
nævne, at for mange husdyr har mennesket
overtaget adskillige aI moderens hverv
ved at sørge tor løde, vand og ly ti1 de
spæde dyr og i visse tilfælde helt overtaget
pasningen af de små. Hos nogle arter har
dette tilladt en arvelig udartning af den mo-
derlige holdning og et >>moderbarn<<-forhold,
der ikke er særligt {ølsornt overfor menne-
skelig indblanding, har kunnet overleve. Af
a.lle siags husdyr er dette dog mindst tilfæl-
det for katten.

Den moderlige adfærd ftemhæves af mange
som et s1ående eksempel på noget instinktivt
c1ler medføCt. Førstegangsfødende hunner ud-
viser en hel række indviklede adfærdsmøn-
stre for første gang i deres liv, skønt sådanne
mødre kan gøre det bedre med det næste
kuld. Vi mener ikke desto mindre, at visse
vigtige ræk ved den moderlige adfærd fak-
tisli er ti11ærte. Nyere forsøg har vist, at
voksne hunabers adfærd kan blive alvorligt
forstyrret, hvis de har været isoleret fra
moderen som små. Nogle aspekter af dyrs
slikken kan påvirkes eksperimentelt. Den tid,
en hunkat ofrer på at slil<ke sine mælke-

vorter og kønsområde, forøges i løbet at
drægtigheden. Efter fødslen ovedøres denne
slikken til den nyfødtes kønsområdet og an-

dre områder på kroppen. llvis man hindrer
rotter i at slikke sig føt fødslen, vil de slikke
deres unger mindre senere.

Adskillige træk aI kattens adfærd før og
omkring en fødsel er beskrevet af Schnerila,
Rosenblatt og Tobach (i H. L. Rheingold:
Maternal Behaviour of Mammals, l9$).lfle.

Af. Beniamin L. Hart, D.V.M., Ph.D

disse forfattere bliver drægtige hunner mindre
aktive, når fødslen nærmer sig, mens sliknin-
gen af underlivet og kønsområderne forstær-
kes. Lige før fødslen udsøger hunnen almin-
deligvis et tøtt) mørkt og forholdsvis ufor-
styrret sted, hvor fødslen kan finde sted. For
hunkatte, som er stærkt knyttede til deres

ejere, betyder dette ikke nødvendigvis et sted
isoleret fra eierne. Der {oreligger faktisk ek-

sempler på katte, der viset følelsesmæssige

{orstyrrelser under fødslen, hvis ejerne ikke
var i nærheden, mens andre katte kan blive
irrilable eller ligeftem agressive, når fødslen
nærmer sig.

Oplørslen under lødslen.
Under behandlingen af opførslen under føds-

len er det praktisk at opdele fødselsfotløbet
i fire {aser:

sammentrækningsf asen,

fosteruddrivningsf asen

moderkageuddrivningsfasen og
pausen mellem fødslerne.

Disse pauser glider over i den moderlige
omsorg efter føds1en. Nogle forskere har op-

delt fosteruddrivningsfasen i to: 6n, hvor
fosteret viser sig, men hviler i skeden, og 6n,

hvor fosteret faktisk passerer gennem skeden.
I den første fase begyndet veerne, og det

er en he1 de1 udvidelse. De fleste katte ligget
ned under denne del af fødslen, men de kan
ofte reise sig for at ændre stilling. I den
anden fase bliver sammentrækningerne af liv-
moderen og undetlivsmuskulaturen kraftigere,.

Foltsættes side 20.
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Moderlig adfærd fortsat
cg fosteret ber,æger sig hurtigt gennem fød-
selskanalcn. Når fosterets hoved e11er bagdel
viser sig, bryder hunnen ofte fosterhinden
med tænderne. Ved at slide i hinden kan hun
faktisk trække fosteret gennem fødselskana-
len. Hunnen liggel sædvanligvis på siden, til-
bagelænet, og bøjer hovedet ned me11em bag-
benene. Så snart fosteret har passeret [ød-
selskanalen, fortærer hun htrrtigt fosterhinden
og giver sig ti1 at slikke den n1,fødte. Dette
fremkalder sædvanligvis den {ørste vejrtræk-
ning hos killingen. I den redje fase, moder-
kagcuddrivningen, fortsætter moderen med at
slikke og pusle om den nyfødte. Når moder-
kagen kommer, æder hun den sædvanligr.,is og
bider derved navlestrengen over. Den her-
med {orbundne tækhen og sliden synes at
forårsage, at karrene trækker sig sammen .i

den de1 af navlestiengen, dcr endnu er Ior-
bundet til killingen. Lejlighedsvis forårsaget
derr nylødtes og moderens bevztgelse brud på
navlestrengen. Man kender eksempler på, at
løvinder, navnlig førstegangsfodende, er korr-r-

met til at æc1e deres ny{ødte unger ved at
fortsætte lige ind i bughulen, når de har for-
tæret efterbyrden og navlesmengen. Jeg hat
også set dette hos hunde, men det synes at
være ret sjældent hos huskatten. Hvis navle-
stengen ikke er brudt meget kort tid efter
fødslen, kan det være nødvendigt at træde
hjælpende tiI. Efterhånden som moderen slik-
ker killingen, koncentrerer hun sig mere og
mere om regionen omkring dens kønsåbning.

I pausen mellem fødslerne fortsætter mo'
deren ikke blot med at slikke og pusle om
den nyfødte og sine egne kønsdele, men hun
renser også 1e.jet, som er blevet tilsmudset af
fostervandet. Man har iagttaget, at moderen
slikker sig selv mete end den nyfødte. Slik-
ningen synes snarere at udløses af tilstede-
være1se af væske end af den nyfødte (Schne-

rila m. fl.)
Undersøgelser har vist, at der er et bredt

(normalt) variationsområde for varigheden af
faserne ved killinge{ødsler. Schnerila m. f1.

nævner, at sammentrækningsfasen kan variere
fra 12 sekunder ti1 11/z time og uddrivnings-
fasen {ra l2 sekunder til 50 minutter. Der
synes ikke at yæte nogen forL,indelse mellem
varigheden af den enkelte killings {ødsel og

dens nummer i rækken.
I de fleste tilfæ1de er forskelle i adfærd
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hos førstegangs- og flergangsfødende hunncr
rubetydelige. Erfarne møCre synes at reagefe
hurtigerc på de n1,føCte ved at slikke og pusle
orr-r og holde sammen på dem, ligesom de
Ioistyrres mir-rdrc af de fysiologiske foran-
dringe;' ved fødslcn. Straks efter at den sid-
ste killing er førit, folger en periode pi ca. 12
tin.rer, hvor moderen konstant opholder sig
hos de små. Denne hvileperiode s1,nes at ind-
ræde senere hos førstegangsfødende end hos
hunner, der I'rar født [ør.

Oplørslen lige elter lødslen.
De fleste n),{øCte killinger begynder at die
1- 2 timer efter at den sidste er kommet til
r.erden. De to første dage opholder moderen
sig næsten konstant hos kuldet. Hun forlader
kun redcn fot n1 -urlor.re og at æde. Efter
disse første dage forlader hun hyppigere
rerlen.

Tiibagehentningen af killingerne) som er
så karakteristisk forbundet med kattens mo-
deropførsel, synes at være på sit højdepunkt
mht. følsomhed overfor ungerne og teknisk
I<unnen ca. 1 uge efter føds1en (Schnerila m.
fl.) Moderkatte henter almindeligvis ikke
deres unger ved synet af dem, men leagerer
snarere på lyden af dem; ofte hentes de først,
hvis lyden når en ret høj styrke. Således vil
killinger, der er flere meter fra reden og ud-
sender kraftige lyde, have srørst sandsynlig-
hed for at blive hentet. Næsten alle kender
en moderkats tilbøjelighed ti1 at flytte sine
killinger fra et sted til et andet som følge af
forstyrrelser i omgivelserne. Schnerila m. fl.
angiver, at tilbøjeligheden ti1 at flytte et kuld
er stærkest i perioden 25-35 dage efter føds-
ien.

I de første tre uger fortsætter moderen
med at slikke og pusle om de små navnlig
c,mhring endetarms- og kønsåbningerne. Dette
fremkalder naturligvis afføring, som fortæres
af hende. På denne måde holdes reden ren.
E{terhånden som ungerne kan Iorlade rede-
området, ophører denne slikning, og de be-
sørger ved siden af redekassen eller et stykke
derfra. Selve redeområdet holdes stadig rent
af moderen.

Hormctner og noderlig opførsel.
Skønt vi har en meget begrænset forståelse af
de hormonale forhold og deres forandringer
ved fødslen, v6d man, at moderkagen frem-
bringer betydelige mængder af progesteron i
1øbet af drægtigheden. I tilgift ti1 dens virk-



Avlshan: Ch. Pavia al Kaiofiok', 27.
Avlshunner: Anana al Kalortok', 27. - Bosinver Tamsin, 27f.

Ramree Birgit, 27c. - Bess al Kaiorlok',27.
Killinger Iejiighedsvis til salgl

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 20 .92A0 Skalborg . Telf. 08 - 180262

ninger på legemets væv og hormonbalance
har progesteron vist sig at virke bedøvende i
store doser og formentlig beroligende i min-
dre doser. Når moderkagen løsrives og ud-
stødes under selve fødslelr, {remkommer der
et mærkbart fald af progesteron. Det er gan-
ske ovetraskende, at dyr gennemgår denne
kraftige hormonforandring med så ringe fø-
lelsesmæssig forstyrrelse, som tilfældet er. -
Hos mennesket opræder en efterfødsels-
depression (endog i form af psykotisk for-
styrrelse), der tilsyneladende er forbundet
meC progestci:ncns aftagen ved føCslen. Hos
ka.tte forekommer det lejlighedsvis, at mode-
ren afviser eller angriber sii-re nyfødte ki1lin-
ger. Dette skyldes muligvis denne hormon-
forandring i forbindelse med kraftige forstl,r-
relser fra orngivelserne. En indsprøjtning af
langsomtvirkende progestin kan være af værdi
for at bibringe en kat, som viser denne unor-
male opførse1, en passende moderlighed.

Adoption o.l andre dyr.
Nogle detalier af amme-die-forholdet vil bli
ve behandlet i næste artikel. Her skal vi blot
bemærke, at ligesom de fleste dyt, der føder

kuld i stedet for kun 6n eller to unger, vil
moderkatte gerne adoptere andre unger. En
moderkat kan undertiden faktisk pruve at
forøge sit eget kuld på bekostning af en
anden moderkat indenfor det samme hus eller
koloni. Dette >>åbne-arme<< adoptionssystem
kan enCog udstrækkes til andre dyrearter.

Op{ostring hos andre er en måde at pleie
moderløse killinger på eller afbalancere kulde-
nes siørrclse i en kattekotroni. Som vi skal se

senerc, er dette mere ønskværdigt fra et psy-

korogisk standpunkt end at flaske dem op. I
tiifælde af , at man ønsker en killing opfosret
e{ter at den har været isoleret fra moderen i
en uge eller længere, må man være opmærk-
som på nogle eksperimenter af Schnerila m.
fl. De fjernede killinger fra deres mødre i
perioder varierende fra 6 til 20 dage. Når
disse killinger atter blev lagt tilbage i kuldet,
tog det dem lang tid at genoptage normal
diening. F. eks. tog det en killing, der havde
været iscleret fra den 6. til den 23. dag,20
timer inden den diede, e{ter at være tilbage
i reden. Denne forsinkelse skyldtes ikke no-

Fofisættcs side 22. 
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gen afvisning fra moderens side, men snatete

en manglende evne hos den nyfødte til at

orientere sig på moderen og at tilpasse sig

clieningen. I praksis betyder dette, at {orsøg

på at opfoste sådanne moderløse killinger
kan kræve stor omhu cg muligvis en smule

hjælp lor at vænne killingen ti1 at blive
ammet og få tilstrækkelig næring.

(I næste nummer: Moderlig adfærd II
Amme-die-forholdet og virkningen

af moderløshed).

L̂'

Artiklen er oversat og bearbejdet udfra »Fe-

line Practice<<, Santa Barbara, Calif., USA,

med redaktionens velvillige tilladelse af Lis-

beth Nielsen og Susanna Bugge.

Las,,breu: Den langhalede MANX -?!
Skal den langhalede Manx anerkendes som
Manx cg på dommerbordet side om side med
de »rigtigt<< haleløse Manx? Denne teori står
I-relt og holdent for egen regning, men er vel
mere underbygget, end man skulle tro. Hvis
De, mine Manx-opdrætterfæ11er, læser dette
igennem og dertil tænker det nøje efter, hå-
ber jeg, at De vil kunne se det spændende
perspektiv, der ligger i det.

Vi starter med at parre en Europ6, der har
ensdobbelt (homozygotiske) anlæg for nor-
mal halelængde, med en Manx, der har ho
mozygotiske anlæg for haleløshed. Killingerne
vil da bestå af lutter haleløse katte. Se fig.1.
Dvs. at ha1e1øshed hersker (dominerer) over
notmal halelængde, som er vigende (recessiv).
Ingen har vist til dato kunnet præstere dette
kunststykke i praksis. Hvorfor? Såmænd for-
di der ikke findes Manx-katte, der har homo-
zygotiske genet for haleløshed. Genet for
haleløshed er dødeligt (letalt), når det er
homozygotisk. Altså må de Manx'et, vi har
gående om os, være »hybrider«.

Pamet man to »hybrider«, vil 1/a af killin-
gerne være homozygotiske haleløse og efter
genetikernes teorier dø. Halvdelen af killin-
gerne vi1 være Manx-hybrider, mens 1/r vil
22

være homozygotisk langhalede. Se fig. 2. Par-
rer man en Manx-hybrid med en Europ6, vil
de få lige mange Manx-hybrider og Europ6er.
Se fig. 3.

Vor >>levende<< Manx er altså heterozygo-
tisk og indeholder an1ægget for normal hale-
1ængde, hvilket ikke kan ses på katten. Ana-
lysepaningen, fig. 3, viser det. Var den homo-
zygotisk, ville resultatet blive som fig. 1.

Jamen, jamen, siger nu alle de, de har
erfaring i Manx-opdrættet. Hvorledes så for-
klare den forskelligartethed, hvormed Manx'
ens (hybridernes) haler fremtræder i. Vi vdd
vel allesammen, at f. eks. en blå/creme kat,
som faktisk burde være præcis lige så meget
creme som blå, næsten altid er lidt mere det
ene eller det andet. Sådan just er det med
l\{anx'en. Lad os sætte, at vi har to dejlige
perfekte Manx'et. Naturligvis en herre og en
dame. Hos begge disse vidundermisser er ge-

net for lang hale lige præcis så vigende over
for genet fot haleløshed som ønskeligt. Det
kalder vi for (m), som i fig. 2. Nu sker der
desr,ærre det, at når disse to parrer sig, vil
1/r af killingerne dø, som anført i fig. 2.
Dette pointerer jeg igen, da det er et frygte-
ligt problem for os Manx-opdrættere. Ser vi



nu godt efter i fig. 2, opdaget vi, at tfn af
kattene bærer homozygctiske gener for nor-
mal ha1e. Men disse er i dette tilfælde vi-
gende for haleløshed. Og hvad kan man så
bruge en sådan »dårlig« Europ€ til? Såmænd
til Å4anx-av1. Vi ser af fig. 3, hvad der sker,
h'.'is vi parrer en »langhalet Manx« efter per.
fekte forældre med en heterozygotisk god
Manx. Her er der ingen døde killinger, som
kan fremkaide aborter og for tidlige fødsler,
og dermed samtidig tage livet af eventuelle
gcde Manx-søskende. Tillige er der præis lige
så stc,r mulighed fo fine Manx-hybrider som
ved den ægte parring mellem udstillings-
l,{anx'er. Vi er rned andre ord kommet til
den slutning, at vi Manx-fans må sørge for at
have en perfekt typet langhalet Manx i vores
avl. Hvad mon dommerne ville sige til at
bedømme en »perfekt« Manx med hale? Ja,
jeg spørger bare. Se blot, hvad der sker, når
man parrer en fin Manx med en vilkårlig
Europ6. Hvad vi ofte må ty til i mangel af
gode Manx-partnere. Vi sætter, at genet for
lang hale ikke viger godt nok for haleløshe-
den. Halvdelen af disse katte vil blive med
stump haie og resten med lang ha1e. Hvis nu
denne Europ6 uden vores viden havde været
forsynet med et vigende gen for perfekt hale-
løshed, var muligheden for en god Manx for-
bedret fra 0 til 1/a. Derfor vil det altid være
et lotterispil at pame en god Nlanx med en
iøvrigt udmærket Europ6. Nei, {rem med den
perfekte Manx m e d hale, og 1ad os så se,
om det ikke lysner i horisonten mht. vore
Manx-misser.

Med venlig hilsen.

Sine Kofod, Bygaden 16, Svallerup,

4400 Kalundborg, te1f. (03) 497286.
'I' 

e gnlorklarin g:

M : gen for haleløshed, letalt gen,
skraveret.

m : gen for lang hale, vigende for M.

Fig. 1: tænkt, imeel parring mellem homo-
zygot Manx og Europ6.
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Fig. 2t tænkt mulig parring mellem to
hetercaygote Manx.
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Fig. 3: tænkt, mulig parring mellem hetero-
zogot Manx og langhalet kar (evt. Europ6).
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OCICAT'ten

Dalai Kitty Haøk (Ocicat). Far: Vbitebead Elegant (choke siam). Mor: Datai Sbe (aby)

Fra CAT.I ruartsfapril 1971.
Ocicat'en. blev udviklet fra de avlsd1,r, som DALAI katteriet i Berkley, Michigan, USA,
arbejdede med, og de er nu anerkendte a{ CFA i Nordamerika.

Ocicat'te er korthårskatte mcd en meger glat, skinnende - silkeagtig - pels, og er storc
og »langstrakte<(, men vel >>sammentømrede« som en puma, slanke og lange i såvel krop
som hale. Fanen et en varm creme dækket med chokolade- eller kastanje{arvede pletter
eller prikker, med kastanjefarvede ringe tilladt på halsen, benene og ha1en. Øjnelre skal
vær:e g1,1dne, næselæderet og trædepuder lyserøcle. Type: orientalsk eller slanktype I(H,
ikke kompakt som europ6en. Temperamentet: sød og venlig. Støre1se: 12 15 eng. pund

= 5-7 kg e11er mere.

Den {ørste ocicat Iødtes i et kuld efter Mrs. Daly's ch. choko-maskede siameserhan

'rSunny<< og en hybrid hun fra hendes abl,ssinier-maskede siameserprogram. Killingen, der
kaldtcs »Dalai To,nga«, var en stor overraskelse, og man troede fo;st, ai clcn \rar en
reinkarnation af den i over 2000 år uddøde egyptiske, plettede fisker-kat. Senere blev man
enige orr, at han var et særligt fint eksemplar af det sjæ1dlre prilihe:1e ellcl plc.tcde
pelsmønster.

Den liendsgerning, at den første killing lignede cn li11c ocelct, ledte til, at mar.r fo;eslog
n2rvnet »ocelette<( som opdrætsnavn, men for at undgå at hrænke ejere af kæ1e-occlottcr

blev dette ikke accepteret. Så foresloges >>accicat<<, fordi den første jc var et tilfz:ldc
(accident). Til slut fremstod navnet >>ocicat<<.

Som den første gav den velkendte genetikerDr. C11,de Keeler Mrs. Dal1, det råd at fremavle
ocicat'en, og hun har nu andre ocicatte, det er fulcistændig ubeslægtede mecl hendes op-

rindelige avlshan. En anden USA-katte{an - Tom Brou,n - fik Dalai Tonga, og inden har-rs

avlsprogram var afsluttet for ca. et år siden, havde han {remavlet fem generationet af oci-

catte, der ne<lstammer fra Tonga og siamesere.
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I)e første nyhedet, som engelske opdrættere fik om ocicatten, blev sandsyniigvis sendt
tii Nliss Turner af Mrs. Daly under en udvekslir-rg al data vedr. et an<'lct opCræt. Så
mo.tog Mr. Roy Robinson en vidunderlig, malerisk stamtavle i fa-rver i 1968, og britiske
katteopdrættere ved det års Kensington Kitten and Neuter Cat Club Show fik lejlighed
til at undersøge denne i detaljer. - Man enedes om, at de afbildede katte sandsyn-
ligvis repræsenterede »kanel<<-farven, det navn, som engelske genetikefe har tildelt det
chokolade- og bruntfarvede agouti.

Iror nylig har Mrs. Daly sendt et sæt pelsprøver over fra syv forskellige katte, og nogle
af disse udviser farver og farvekombinationer, som man aldrig har set i England udenfor zoo.

A4rs. Daly har bemærket, at famerne falder i to hovedgupper, og for nemheds skyld har
hlr kaldt disse »mørk kastagne« og »>lys kastagne«. Hun beskriver den mølke kastagne
som havende: »>varme, ubrudte og dybt kastagnefarvede store prikker/pletter på en creme
baggrund<< og den lyse kastagne som havende: »ubrudte, mælkechokoladefarvede pletter på
en creme grund«,

Hun er nu i færd med at udvikle ocicatten i silver og blåt, men føler ikke, at den
kønsbandne orange farve vil være tilrækkende. - Faktisk har hun allerede avlet flere
farver aden kønsbinding - og de tesulterende tabbyskildpadde-farvede ville af de
fieste engelske opdrættere blive beskrevet som »røde<<, og er sandsynligvis lig de katte, som
holiandske abyssinieropdrættere kalder chokoladefarvede (rød aby-farve).

Bemærkelsesværdig blandt Mrs. Daly's katte er Dalai Talua, hvis pels er bogstaveligt
tart blegt cremefarvet med brændt orange tegninger. Talua's far - Dalai Chester - har
el pels i lyserød-creme med tegninger i brunspidset orange, og hendes mor har en peis
i bleg beige med brunspidset brungule tegninger.

Fra pelsprøver og fotografier, som man har studeret i England, ser det ud, som om den
bedste og den tydeligst definerede tegning fremkommer på katte, hvor alle mørke on-rråder
dannes af hår med bred ringmærkning. Mange tabby-katte af andre ra.cer har hår, hvor
ringmærkningen kan være ret smal. N{rs. Daly mener, at hendes bedste ocicat-pietter kom-
rae: [ra, stamtavler med abyssiniere ikke så langt tilbage. Ringene på abyssinier-hår cr
ret brede.

VeC at arbejde heimod en stor kat med siameserens superelegante slanke ynde og på.

sarnme tid udvikle og fuldkommengøre tydelige, runde plet-mønstre, er Mrs. Daly og
hendes kolleger kommet frem til en kat af stor sl(ønhed, der kombinerer de fordeie, :crr
hrskatten har i temperament, med vildkattenes jungleagtige ydre.
Yderligere oplysninger kan fås hos CATS OF DALAI, 1610 Harvard Road, Berkley, Michi-
gan 48072, USA.

\\L:0<

JYRAKs bestyrelse

ørusker ølle løserne

godt ryttår / 975 /
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Ny spændende håndbog er netop udkommet,

Bogen er udarbejdet af Alice Heinsen, der takket være en
mangeårig kærlighed til katten og 10 års opdræt har
opnået en omfattende praktisk erfaring. Udførligt og
levende fortæller hun om anskaffelse, opvækst, fodring,
hverdag med kat og killinger, udstillinger og meget mere.

"Dyrlægens mini-lex" kalder dyrlæge Otto Gundlev sit
indlæ9. På et halvt hundrede sider gives her virkelig
besked om kattens sygdomme og lidelser, symptomerne
og behandlingsmetoder - og Gundlev gør rede for, hvor-
dan De selv kan medvirke til at gØre Deres kat rask.
Endelig giver dyrlæge lic. med. vet. P. Thode Jensen en
overskuelig gennemgang af de vigtigste genetiske prin-
cipper med henblik på nedarvningen af pelsfarve, tegning
og hårlag hos katte.

Bogen er gennemillustreret med såvel tegninger som
fotos, af bl. a. den kendte hollandske fotograf C. A.
Adriaanse.

312 sider, indb. kr. 45,50.
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?rntion lar
!(ATTE

HUIUDE

Til avlstjeneste

af lNl
Brunmaskede siameser avlshanner

lrma Enø Pedersen,
Dalby lvløllegaard, Dalby, 4281 Gørlev

telf.03 - 5592 19.

Åarhus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 14 77 88

Killinger netop nEr

CAREZZANDO'S
dejlige chartreux-killinger, 3,1, efter Syriam's
Dodo og Ch. Androkles al Zaroemaha, tødt

den 22. sept.
Bente og Erland Johansen,

Lyngerup pr. 3630 Jægerspris,
telf. 03 - 322324.

SIGIRIYA ABYSSINIERE
3 vildlfarvede hanner, f.21-9-74, efter Ch.
Colette Bubicunda af Sigiriya og Wohl-Rabe's

Ruddy, til salg.
Jørgen K, Andersen,

Tietgens All6 511, 500 Odense,
telf. 09 - 14 03 42.

BODWIN's CORNISH REX

2 ungdyr efter Bodwin's Carlyon i farverne
rød og blå til salg.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7. 8320 lvlårslet, llt.06 - 27 28 19.

Stamnavn »CRESCENDO«
Chinchilla-killinger efter Virak's Balder og ch.

Bonavia Carissima - og hendes datter,
Crescendo Crinoline.

Colourpoints efter Mandarin Kushinsky og
Tamiko's Bianka.

Silvertigrede europ6-ungdyr efter Silver Tiger
og Mavra von Ayudhya til salg.

Ebba Aalegaard,
Bykærve.l 6, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund,

telf. 03 - 31 24 13.

Sort perserhan:
SAMBO VON BOGKVIST

S. og H. Bybjerg,
Prangervej 27, 7O0O Fredericia, tlf. 05 1 92 65 83

Rød perserhan:
HASSAN AF PANJA

Kirsten Hansen,
Søndermarken 12, 8670 Låsby, tlf. 06 - 95 14 34

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen,
Riis, 8751 Gedved, telf. 05 - 665372.

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Emmedsbo I\,4ark, 8585 Glæsborg,

telf. 06 - 38 60 58.

Rødtabby europ6:
Int. ch. ASSER VON CASSELGREEN

Lene W, Casselgreen,
Naurvei 7, Undløse, 4340 Tølløse,

telf. 03 - 48 94 16.

MIAKEE's ARTEMIS
Højt præmieret blåmasket colourpoint,

Gitle Nielsen,
Bæksminde, Kousheden, 9340 Aså,

telf.08 - 84 1461.

Brunmasket siamhan:
KATTJA-LO'S TAWI
Dorothea Brockhoff,

Skovvej 80, 7000 Fredericia, tlf. 05-921769.

Sort perser:
Ch. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner,
Irlirabellevej 5, Vejgård, 9000 Alborg,

relf. 08 - 131942.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,
relf. 08 - 180262.
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Tabbymasket siamhan:
SAKURA ANARAWD (Sir)

Engelsk import.
Max Krogh Grønning

Lerbjergvej 22, 5467 Ve.itby Rølte,
telf. 09 - 410731.

Opdrættere

Slamnavn MALAKKA's
Opdrætter at lillamaskede og blåmaskede,

skildpaddemaskede siamesere samt chartreux.
Bestillinger modtages.

Ulla og Karl V. Johannsen,' 
Konkel 23, 6300 Gråsten,

telf. 04 - 65'17 86.

Siamopdræt:
TABBY-BRUN_BLAMASKET

Til avlstjeneste:
Tabby: Sakura Anarawd. Engelsk import.

Brun: Ratis Darvin CAC.
Blå: Salween BIue Kolon CAC.

Killinger til salg.

. Max Krogh Grønning,
Lerbjergvei 22, Veilby, 5467 Røile,

telf. 09 - 410731.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birle Stubsgaard,
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

S!GIRIYA
bpdræt af vildtfarvede og rude abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Tietgens A116 51, 5000 Odense, tlf. 09- 140342

-Stamnavn " »AF SKOWEJ«
Brun- og tabbymasket siamopdræt. Sunde,

Iivlige killinger sælges Iejlighedsvis.

Dorothea Brockhofl,
Skovvej 80, 7O0O Fredericia, tlf. 05-921769.

Stamnavn »AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket .siamopdræt. Rød- og

vi ldtf aivet abyssinieropdræt.

Lls Rhymer Frils,
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø,

flf. 09 - 8s1503.

STAMNAVN de D6sir6e
Opdræt af perserkillinger i flere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.
. Hanna Cond6 van't Veen,

Rosenvej 30, 3660 Stenlåse,. tlf.03-170942.

Staqnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

Øet, 8400 EbelroJt, tetf. 06 - 34'1481

Stamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.
Connie Grøn,

Toftagervej 5,2700 Brønshøj, telf.01 -604212

Stamnavn AF SKOWEJ
Tabby- og brunmasket siamopdræt.

Dorothea Brockhoff,
skowej 80, 7000 Fredericia, telf. 05 - 9217 69.

SRIWIJAYA
' ':r -' AbYs-qinisPsr6t*,.

Sianeue Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg

telf. 06 - 8531 31.

. RUGAARD
Opdrætter af brune burma, europ6 og manx.

Gurli og Erik Rugaard,
Baggesensga_de 34, 2200 København N,

tetf. '.ol - 35 46 13.

»CRIMSON«
Opdræt aI rødtabby europ6 og manx.

Lene Wåle Casselgreen,
Naurvei 7, Undløse, 4340 Tølløse,

telf. 03 - 48 94 16. . '

»AF DYREBORG«
.. Bu.rmeser-opdræt.

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

telf. 09 - 6't 19 81.

t-
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§lamnavn

»»BANGALORES««
Til avlstjeneste:

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser).

Opdræt af perserkillinger elter
championforæld re.

Bestilling modtages.

lngrid Henriksen
t\ilusvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Vara
I(atter

Populært tidsskrift for kattesporten

udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

*
Udkommer 4 gange årlig.

Abonnementspris 14 s. kr.

*
Våra Katter, Box 56, 510 47 Frislad,

Sverige.

THAMAKAN BURMESEROPDRÆT

Avlskatte:
lnt. ch. Belcanto Artaxerxes, brun, eng. import.

Ch. Pussingboot's Pakokku, creme, eng. import.

Bosinver Pen-Cath, rød, eg. import.

Ch. Kevnitor Brown Goldberry, brun, eng. import.

Bosinver Wah-Wah, creme, eng. import.
Belisa af Thamakan, blå.

Gianetta af Thamakan, tortie.

Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages til parring og kan
efter nærmere aftale blive afhentet på Hovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Åbrinken 237 . 2830 Virum . Telf. 01 - 85 16 98.



Ny, laekker, velindrettet
KATTEPENSION - centralvarme.
Udendørs voliere til udekatte.
Aben hele året.

KATTESOIGNERING.
Omsorgsfuld vask af langhårskatte
- også til udstilling.
Negleklipning.

KATTEARTIKLER
Alle sorter kattesand, kurve, senge etc. etc.

FELIX katteseler, kradsetræer og transportkasser.

Speciale: Alt til pelspleje, Vitacoats særlige katteshampoo, tørshampoo,

Cleansfur, St. Aubreys produkter: Oliespray mod skæ1, pelscreme, Coat

dressing, udrensningsspray - og sidst, men ikke mindst: konditions- og

pelsfremmende ernæringstilskud, såsom MIRACOAT, MURNIL,

PANTOTEN og naturligvis de vanlige vitamin- og kalkpræparater.

Postordrer besørges.

Katteri »CRE,SCENDO«
Opdræt af : Siam: Killinger fra bedste korthårs-
Colourpoint, chinchilla og shaded kuld i Hillerød haves.
silver.
Avlshanner: colourpoint, eng. im- Lillamaskede og chokoladetabby

port: Mingchiu Mac (1 cAc). efter ch. Fangorn vespasian og

Chinchilla, eng. import: Rozel Turis av Amur (2 CAC).
Puccini.
Virak'sBalder(2CAC).Silvertabbyeurop6efterch'Silver
ch. Bonavia carissima venter sig Tiger og Mavra von Auydhya.

- chinchilla.

AALEGAARD's HUNDE- og KATTESERVICE

Aalekistevej 122 . 2720 Vanløse.

Telefon (01) 71 8993 og (03) 312413.


