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MODERLIG ADFÆRD II

Amme-die forholdet
af moderløshed.
Mange kattejere og dyrlæger har bemærket,
at moderløse katte vil vise adfærdsmæssige og
fysiologiske afvigelser. Overdreven agressivi-
tet, . uhensigtsmæssige omgangsformer, unot-
mal'sexuel adfærd såvel som tegn på dårligt
helbred er blevet henført til et kunstigt er-
nærings- og udviklingsmiljø. I denne artikel
vil vi behandle nogle experimentelle studier,
som understøtter dis§e iagttagelser og som
stiller forslag til behandling.

Når moderløshed har så stærk indflydelse,
er det vigtigt at {orstå den rigdom al erfa-
ringer en lille killing modtager fra omgivel-
serne. I den foregående artikel om moderlig
adfærd behandlede vi moderkattens adfærd
ved fødslen o§ umiddelbart derefter. Her vil
vi afslutte billedet ved at betragte amme-die
forholdet.

Tye stadier af amme-die opførsel.

Unge-n begynder at sutte indenfor de første
to timer. I mange tilfælde vil amningen ikke
påbegyndes, før den sidste killing er født.
De nyfødte vi1 let kunne {inde en mælke-
vorte på moderen, der ligger delvist omkring
kuldet. De bliver selvfølgelig tiltrukket af
moderens kropsvarme. - En nyfødt kravler
langsomt og uregelmæssigt med padlende be-
vægelser af forbenene, mens den skubber fra
med bagbenene. Ved at bevæge hovedet fra
side til side afsøger den området foran sig
for til sidst at komme i kontakt med mode-
rens bug. Små killinger klauer på moderens
krop og nusler ind i pelsen, indtil de finder
en mælkevorte.

I de første to dage efter føds1en tilbringer
moderkatten næsten al sin tid hos kuldet.
Senere vil den tid, hun tilbringer hos sine
unger, være alhængig af kuldets størrelse.
Med et stort kuld vil 70 pct. af hendes tid
være optaget af amning og pleje, men bety-
deligt mindre, hvis hun kun har et par kil-
linger.

Den udyvikling, der finder sted i løbet af
amme-die forholdet, er beskrevet af Schne-

ri1a, Rosenblatt og Tobach (i H. L. Rhein-
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og virkningen
Al Benjamin L. Hart, D.V.M., Pb.D

gold: Maternal Behaviour of Mammals, 1961).

De skelner mellem tre trin. I det første, der
varer fra fødslen ca. 3 uger frem, er det mo-
deren, der tager initiativet til næsten alle
måltider. Idet hun kredser om kuldet eller
lægger sig hos dem, vækker hun killingerne
ved at slikke dem. Hun ligger almindeligvis
i en bue med patterne vendt mod dem. Som
tiden går, bliver de nyfødte meget kvikke til
at finde mælhevorterne og til at besvare mo-
derens omsorg. Mange killinger synes allerede
elter et par dages forløb at være i stand til
at finde bestemte vorrer med en vis regel-
mæssighed. De bemægtiger sig et par foran,
i midten e11er bagest og sutter vekselvis af
hver af dem. Andre sutter hvorsomhelst og
synes ikke at foretrække bestemte steder.

Amningens andel trin varer fra den 3. uge
til 30 dage. I denne fase vil ungerne, der
både ser cg hører godt, være i stand til at
forlade reden cg genkende og søge kontakt
med moderen udenfor denne. Nu er det som
regel ungen, der tager initiativet til kontakt
både i og udenfor reden. Moderkatten lægger
sig for det meste villigt ned eller vrider
mælkevorterne frem, hr.is hun allerede ligger..

Amme-die forholdets tredje trin starter
onkring 30.-dagen e{ter fødslen og glider
cver i afvænningen. I denne periode er det
faktisk ungen, der bestemmer, hvornår mål-
tiderne skal finde sted. Killingerne følger
moderen hyppigere og hyppigere, og efter-
hånden vil hun ofte undvige deres påtæn-
genled, f. eks. ved at ligge på maven eller
ved at klatre til vejrs, så de ikke kan nå
hende. Afvænningen sker henimod slutnin-
gen af denne periode ved, at moderen bliver
mere og mere utilnærmelig for de små, me-
c'lens disse på den anden side bliver bedre
i stand til at indtage anden {øde. Hos de
vildtlevende arter af katteslægten vil mode-
ren ofte bringe ungerne de voksnes føde hen-
imod slutningen af denne periode. I tam-
kattens tilfælde er dette hverv naturligvis
overta€tet af killingernes ejer.



Betydningen af, at sutning belønnes
;led rnad.
Nyere undersøgelser om suttevaner hos kil-
linger af Koepke og Pribram har vist en for-
mindsket aktivitet henimod fravænningstids-
punktet, selv om moderen hverken er a{vi-
sende eller undvigende overfor dem. Det er
således tydeligt, at både moderens og killin-
gernes opførse1 bidrager til ophør af amme-
die forholdet.

Denne undersøgelse a{ Koepke og Pri-
bram er sær1ig interessant, fordi den også
belyser spørgsmålet, om killingerne fortsæt-
ter med at sutte, fordi de belønnes med mad
(mælk), eller om sutningen er en medfødt
handling, der ville fortsætte selv uden be-
lønning. Den optegnede sutteadfærd hos kil-
linger, der diede enten en mælkeydende kat
eller en bedøvet ikke-mælkeydende kat. Kil-
lingerne blev sondemadet, og man tillod dem

Hollandsk deuon-rex kuld: »aan Acbter de
Foto: t[/illent - Opdrætter: G. RadiusVeruey,Bongerd«

Radius.

kun.to timers kontakt med den voksne hun
om dagen. I de første tre uger tilbragte den
gruppe, der blev lagt til den ikke-mælke-
ydende kat, lige så lang tid med at sutte
som den anden, men senere suttede de kor-
tere pr. gang. Derimod indledte de sutnin-
gen Iige så ofte som de andre i alle de seks

måneder forsøget vårede. Disse resultater vi
ser) at en aktiv n#lkeydende moder ikke
er nødvendig, for at diegivningen skal ind-
ledes og fortsættes. Øjensynligt skyldes det
fortsatte amme-die forhold ikke blot beløn-

ningen i form af mad, men også medfødte
adf ærdsmekanismer.

Omgioelsernes pres på de spæde dyr.

Der er flere måder at undersøge, hvordan de
forstyrrelser, som killingerne udsættes for
som spæde, påvirker deres helbred og op-
førsel som voksne. Nogle få minutters mode-
rat påvirkning af nylødte dyr, enten ved at
tage dem op e1ler ved at udsætte dem for
kulde, har vist sig at give hurtigere vækst

(Fortsættes side 4 oS 5). 
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Moderlig adfærd, II fortsat
og udvikling. Som voksne vil disse dyr være
mindre følsomme i fremmede omgivelser.
Nogle Iorskere angiver, at dyr, der bliver
taget i hær-rder som små, er mere modstands-
dygtige overfor visse sygdomme. - Denne
>>godtgørende« påvirkning af nyfødte varer
kun nogle få minutter dagligt, resten af ti-
den er de i reden hos deres mødre. Jeg har
tidligere antydet, på grundlag af experimen-
telt arbejde, at det formentlig vil væte en
fordel med henblik på optimal fysiologisk og
adfærdsr.r'ræssig udvikling af killingerne, at
ejeren tager killingerne i hænder i det mind-
ste nogle minutter dagligt.

Virkningen al tidlig adskillelse
al killingerne.

At fjerne kiliingerne {ra moderen og reden
Ior stedse i modsætning ti1 blot nogle få
minutter om dagen er en helt anden sag.

Nogle interessante forsøg over dette emne er
foretaget af Seitz. Han interesserecle sig for
at sammenligne, hvorledes killinger, der blev
fjernet fra deres moder i henholdsvis 2,6
og 12 ugers alderen opførte sig. Hos tam-
katte sker ,'ravænningen normalt i 6 ugers
alderen, c,g killinger, der bliver fjernet fra
deles moder i den alder, græder en dag e11er

to, men synes kun lidt påvirket iør,rigt. Kil-
linger, der fjernes nærmere de 12 Llger, græ-

der endnu mindre og synes næsten helt
upåvirket af aclskillelsen. I modsætning her-
til vil killinger, der fjernes fra moderen i 2
ugers alderen, græde voldsomt en hel uge
ellri mere efter adskillelsen.

Hos de samme katte som voksne var der
ringe adfærdsmæssige forskelle me11em dem,
der blev shilt fra moderen i 6 og 12 ugers
alderen. -Dr sammenligning mellem 2-ugers-
dyrene og dem, der fjernedes i en senere
a1der, r,iste derimcd slående forskelle. ' 2-
ugers killingernes aktivitet var mere tilfældig,
når de blev undersøgt i situationer, hvor de
hunne bevæge sig {rit. I et simpelt indlæ-
ringsforsøg, hvor dl,rene skulle skaffe sig filde
veil at åbne en beholder, når lyset var tændt,
var disse dyr de seneste ti1 at 1ære, men de
mest vedholdende og mindst målbevidste i
deres anstrengelser. Som helhed, sammenlig-
net med de dyr, der blev skilt senere, var
disse mere misiænksomme, forsigtige og
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agressive; de hvæsede og kradsede mere. Når
a1le kattene blev udsat for et {rustrations,
fcrsøg, I hvilket de modtog elekriske stød
ved at åbne foderbeholderen, udviklede 2-
uge rs-dyrene en astmalignende tilstand med
åndenød og nrsen, som ikke skyldes nogen
synJig forsrtrrelse al luftvejene.

Virkningrn af totol isrtlati,tn

fra nzoder og søskende.

En anden slags forsøg, som belyser betyd-
ningen af den nære kontakt, der er normal
i amme-die perioden, består i at isolere den
nyfødte fuldstændigt fra både moder og sø-
skende. De mest bemærkelsesværdige a{ disse
er grort af Harlow og Harlou, (se B.M. Foss:
l)eterminants o{ Infant Behaviour, Methuen
1969) oe viser, at spæde rhesus-aber, der
siden fødsIen er opfostrer i isolation men
med hensigtsmæssig ernæring og under læge-
ligt tilsyn, udvikler tegn på sygelig adfærd
karakteriseret ved stereotype reaktioner,
spontane agressioner og manglende evne til
samliv med andre dyl. Interessant nok kunne
de skadelige virkninger af en sådan isolation
Ira mødrene i betydelig grad blive ophævet
ved at tillade de spæde aber samkvem med
andre spæde. På den anden side var kon-
takten med moCeren uden kontakt med jævn-
b;.rdige ikke så gavnlig, scm kontakt med
jævnbyrdige uden moderen.

Katte, der siden fødslen er opfostret i om-
giveiser uden nogen kontakt med moderen
eiler andre killinger, viser også en fejludvik-
ling i den normale adfætd. Konrad og Bag-
shaw fandt, at sådanne katte var hæmmede
i den normale udforshningstrang, tydeligt pas-
sive overfot {1,sisk tvang og gav kraftigere
ufrivillige reaktioner på lydpåvirkning en
kontroldl,rene. De mere alvorlige former for
sygelig adfærd, solir :et hos aberne, b1er. dog
ikke observeret. De killinger, der blev opfo-
stret af Koepke cg Pribram, var isoleret fra
moderen i 22 24 timer i døgnet, men havde
selskab af kuldsøskende hele tiden. Kattene
voksede tilsyneladende op til ar blive {or-
holdsvis normale dyr. Således synes, soln i
tilfæ1det med aber, kontakt med jævnbyrdige
i vid udstrækning at kompensere for savn af
moderen i det mindste med hensvn ril rrd-



Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,
blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVL§TJENESTE:
Ch. Sputnik of creat Yarmouth (chinchilla).
farzan al Hammersholdt, 2XCAC (creme).
Blue Boy af Kivio, IxCAC (blå).

Kilinger leilighedsvis til salg.
' KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD
Ærøvei 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 42O51O.

Stamnavn AF KIVIC

vi1<lingen a{ et normalt socialt adfærdsmøn-
ster.

St:mittenf atning af resultater.
Med udgangspunkt i den kliniske betydning
af cvennævntc studier er dct tydeligt, at hvis
man har et vaig af metode til at opfoste en
n rodcriøs k illing. sku IIe rran [orsr forsoge ar

openlmc den Iille killing hos en anden kat
mcd killinger. Det næstbedste valg ville væ:
rc at opflaske killingen, men gøre sig enhver
anstrengelse for maximalt sarnvær med kuld-
søskende i det mindste i tle første 4-6 uger.

Det dårligste vi11e være at opflaske en mo-
derløs killing helt aIene, uden kontakt med
andre katte og minimal kontakt med menne-
skcr. I dcr sidste r ilfælcle vil man forvente,
at graden af adfærdsmæssige og fysiologiske
abnormaliteter hos sådanne isolerede dyr er
proportional med isolationens varighed fra
føds1en og mængden af social kontakt med
andre katte i den kr.itishe isolationsperiode.

(Feline Practice, Santa Barbara,
Ca1if., USA. Oversat a{ Susanne
Bugge).

SYRIAM'S
' Sagde De CHAHTREUX-KAT.I r

Så e1 SYRIAIt/'s-med en stamtavle,
der altid tåler at blive set.

Eget opdræt:
lnt. ch. SYRIAM's PIET,
1. viqder i Hillerød 1974,

1. vinder i Hotterdam 1974.

Engglsk import: PENSYLVA YORICK.

'.: ELISABETH' KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvej 206, 8382 Hinnerup,
telf. 06 - 9853 16.

SOM ENESJE I DANMARK:

Opdræt af cream og bluecream British
Shorthair med en korrekt stamtavle
(ikke experimental).

Export til: Holland, Tyskland og Norge.

Killinger Iejlighedsvis til salg.

Opdræt af internationale champions.
Opdræt aJ bedste korthår.
Opdræt af bedste korthårsungdyr.
Opdræt af bedste korthårskuld,
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StamnaYn »Af Dyreborg«
Opdræt af brune burmesere.

WINNA og KAJ GREVE

St. Stege 13 Dyreborg . 5600 Fåborg Telf. 09 - 61 1981

DARAKs vinterudstilling
Vistnok for første gang i lange tider afholdt
DARAK sin vinterudstilling i Køges Teater-
sals græsseligt små lokaler. Vi JYRAK'ere
I'ravde også været meget påffængende i vor
tilmelding, ca. 3) ikke-sjæl1ændere var i kata-
loget, skønt ikke a1le kom på udstillingen.
Det var som så ofte før hos DARAK en
hyggelig og lidt klemt weekend: den artan-
gerende bestyrelse overve.jer at benytte sam-
me lokallteter igen i 7), dog med løfte om
yderligere leie af tilstødende Iokaler oven-
på. Oven i købet havdc DARAK ret ridligL
meddelt, at der i,ar adgangsbegrænsning på
grund af den ringe plads, så derfor fremviste
kataioget »kun« J60 numre, hvilket jo er en
ikke helt lilie udstilling efter dansk rnåle-
stok. På mirakuløs vis lykkedes det de ihær-
dige tre dommere: hr. og fru Rossi, Belgien,
og Brita Kastengren-Remborg, Sverige, at b1i-

ve Iærdige betids, sådan at kåringen af de
bedste katte fandt sted med en ganske lille
forsinkelse - skønt der viste sig kommunika-
tionsbesvær mellem stuen og første sal.

De bedste katte blev:
Bedste LIf uoksen; Ch. Summers Oliver,

NIrs. Summcrfields engelsk-opdrættede creme
petserhan, ejet af Lis cg Jørgen Nielsen, RK.

Bedste LH modsat køn: Chinchilla-hun
Virak's Edelu cis, opJr. aI Lis Eilertsen. RK.
og ejet af Bente Johansen, RK.

Bedste LII kdstrat: Ligeledes en chinchil-
la, ex-han: Arthur-Roland Snou.drift, opdr. af
M. Haden-Guest, Schrveiz. og ejet aI Lis og

Jørgen Nielsen, RK.

Bedste LH ungdyr: en b1åmasket colour-
point-han (som vi kommer til at høre n.rere

crn), Blue N{isti af Kur6{, opdr. af ejererr

Jytte og Kurt Frederiksen, RK.

23.-24. nov. i Køge
Bedste LH kuld: ITighbred's ku1d, J skøn-

ne blå/creme perserkillinger, der bestcmt ikke
svarede ti1 fordommen om de kropsdovne
persere. Der skulle flere løbeture ti1, før kul-
clet igerr var samlet i buret. Ejer og opdr,
Hanne Knr:dsen, RK.

Bedste LH aeterdfi: Bettina af Hammers-
holdt, opdr. af Metha Andreasen, DK, og

ejet af Carsten Dinnsen, RK.

Bedste KH uctksen: en vildtfarvet aby-'
han, Marica's Alexis, ejet og opdr. af Margit
Hærs1ev, RK.

Bedste KH modsat køn. havana-hun Cas-

sandra vrn San Ferry Ann, opdr. af ril/ino

Schriger, Tyskland, og importeret af Siisse
Leiditz. RK.

Bedste KH kastrat: en lillamasket siam,
Aki's Andi, opdr. af lIanne Dunvald og ejet
af A. Lund, begg. RK.

Bedste KH ungdyr: tabbymasket siamhan,
Rangoon Tabby N1atador, opdr. af Edith
Dunvald, RK, og ejet af Jonna Ranum, JK.

Bedste KH kuld: Der var første gang i

1974 ingen KH kuld.
Bedste KH ueterdn: lnt. pr. Dormet Pri

Ter Epsilon, vildtfarvet aby, opdr. af Ursula
Sejsbo, jK, og ejet a{ Fanny Eldevig, RK.

Mis Køge blev et brunmasket colourpoint-
ku1d, ejet o{ opdr. a{ Yvonne Valbjørn, RK.
Også de forsøgte gentagne gange at undslippe
fremvisningen på bordet. Ja, præmieoverræk-
kelsen blev faktisk et rigtigt publikumsstyk-
ke, som dog ikke på nogen måde var forud
arrangeret, som man nok kunne tro det.

DARAK arrangerer som sædvanlig også en
forårsudstilling l. rveekend i febtuar i Odd
Fellou, Palæet i København.



Racekatten«s -vinr..o4slilling

I det riste januarvejr havde Racekatten man-

ge tilskuere og mange udstillere på deres

velartangerede udstilling i de lyse, venlige

og rigelige lokaler i Frederiksborghallen i
Hillerød. Der var også nogle jyder og fun-
boere, dog ikke så mange som i Køge. Efter
to travle dage fik vi så at vide, hvem de

lykketige vindere var:

Bedste LH uoksen: chinchillahun (som

blev bedste i modsat køn i Køge), Virak's
Edehveis, opdr. Lis Eilertsen, RK, ejer Bente
Iohansen, RK.

Bedste LH modsat køn: Ch. Summers Oli
ver, creme han, fra Mrs. B- Summerfield, GB,
ejet af Lis og Jørgen Nielsen, RK.

Bedste LH kastrat: Blåmasket colourpoint
Chung af Hammersholdt, opdr. Metha An-
dreasen, ejer Jørgen Falck.

Bedste LH ungdyr: Sa$me som i Køge:
blåmasket colourpoint Blue Misti af Kur6f,
opdr. og ejer Jytte og Kurt Frederiksen, RK.

Bedste LH kutd: Et creme perserkuld,
opdr. a[ Edel Ringsred med stamnavn of
Great Yarmouth.

Bedste LH t)eterdn: Dobb. int. ch. Silva-

4.-5. j^n. i Hillerød
\il/yte Voodoo Spirit, sort perserhan, ejer
Edel Ringsted, opdr. af R. Gebhardt, USA.

Bedste KH uoksen: Vildtfarvet aby-hun,
Sinta af Sriwijaya, opdr. Sianette Kwee, ejer
Kirsten Thiesen, begge JK.

Bedste KH modsat køn: Brun burmahan
Nicolai Sokoto, opdr. Eva Bang Clausen, ejer
Kate Christiansen, begge RK.

Bedste KH kasyat: Brunmasket siam Uru-
guay Sniff, opdr. Nina Thorninger, ejer Ro-
bert Nielsen, begge RK.

Bedste KH ungdyr: Brunmasket siamhun
Uruguay Pusle, opr. og eiet af Nina Thornin-
ger, RK.

Bedste KH kuld: Et tabbymasket siam-
kuld, Corinne's kuld, opdr. af Carina Las

Ville, RK.

Bedste KH ueterail: Pip af Scilladanica,
f. 63. Opdr. Inge Fischer, eier Anni Sarauw.

Mis Hillerød: Endnu engang en rødmasket
colourpoint, nemlig Don Juan af Bækgården,
opdr. og ejer Jenny Svennesen, JK.

Racekattens næste udstilling bli'r 1. week-
end i oktober i Lyngby-cenmet. Imellem de

to nævnte udstillinger {alder JYRAKs, nem-

lig først i maj og først i sept. L.C.

5 von Crafack

Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON WIIVISEY (brunmasket)

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej . 6740 Bramminge . Telefon 05 * 17 36 69



Noget om skjulte
Al Erik Bugge.

Et vigtigt led i et målbevidst forædlings-
arbejde er valget af de dyr, der skal være
forældre ti1 den næste generation. Den al-
mindeligste metode til udvælgelsen består i
at tage dem, der svarer mest til ens ideal og
således - gcnelation {or generation - nærme
sig dette mål mere og mere. Ofte er det også
den eneste anvendelige metode, fordi nedan"
ningsreglerne for de træk, man ønsker at
ændre, ikke er kendte.

Undertiden kan det dog være hensigtsmæs-
sigt at tage andre metoder i anvendelse, dels
fordi arvegangen er kendt for det pågældende
tilfælde, og dels fordi de ønskede arveanlæg
kan ligge skjult, således at den ovennævnte
direkte metode slet ikke udpeger de dyr, det
{ører hurtigst til målet.

For at beherske disse alternative metoder
er det imidlertid nødvendigt at have et vist
kendskab til arvelighedslæren og årsagerne
til, at arveanlæg ikke kommer til uduyk,
samt ti1 de særlige {orhold, der gør sig gæl-

dende for den dyreart, man ønsker at for-
ædle. I det følgende vil disse emner blive
beskrevet, specielt med henblik på forædline
af racekatte.

Arvelighedens grundlag.
De arvelige egenskaber er bestemt af et me-
get stort antal arveanlæg (gener). Disse er
delt op i par, så1edes at hvert par regulerer
hver sin bestemte grundlæggende egenskab,
f. eks. korthårllanghir, sort/brun, stribet/
tabby osv. Sædet for et genpar kaldes en
plads (locus) og benævnes e{ter den egen-

skab dets gener regulerer. De ovennævnte
således henhcldsvis L-pladsen, B-pladsen og
T-pladsen. Flver plads kan kun optage 6n
ganske bestemt slags gener, nemlig dem, der
l.rar indflydelse på den pågældende grund-
egenskab, de kaldes den til pladsen hørende
serie og siges at være alleller til hinanden.

Dyrets udseende ({ænotype) afhænger dels
af dets samlede arvemasse (genotype) og dels

a{ de ydre forhold det har og har haft gen-

nem sin opvækst. Egenskaber, der næsten

udelukkende er bestemt af arven, kaldes
stærkt aryelige, medens omvendt egenskaber,

der er stærkt kårafhængige, kaldes svagt

arvelige. Katten er ikke blandt de dyr, hvis
8

atY.-jartl*g
arvelighed er grundigt studeret; det er det-
for kun sådanne stærkt arvelige egenskaber
som pelsens farve og struktur man har kend-
skab til.

Det enkelte genpar.

Vi vil nu se nærmere på den indflydelse, et
enkelt genpar kan have på kattens udseende.
Hvis de to gener er ens (det >>samme<< gen),
siges pladsen at være ensdcbbelt (homozy-
gotisk) besat, hvis de er forskellige, er den
uensdobbelt (heterozygotisk) besat. Ofte an-
vender man de mere mundrette betegnelser
»ren an/<( og ,>blandet arv<< fot de to til-
fæIde, men da udtrykket ren arv let kan
forveksles med >>raceren<<, dvs.4 ens gene-

rationer på stamtavlen, vil jeg anvende be-

tegnelsen )>ægte<( for ensdobbelt og >>uægte<(

for uensdobbelt. Hvis den til pladsen hø-

rende serie indeholder to gener, 91 og 92,
er der tre muligheder for par, nemlig de

to ægte: g1g1 og g2g2 samt den uægte: grgz.

Tænker man sig nu 3 katte, hvis arvemas-

ser er helt ens, undtagen på denne plads,

hvor den ene har kombinationen g:gr, den

anden grg: og den tredje g:gz, er der følg.
muligheder fcr deres udseende:

1. De er helt ens, dvs. man kan ikke se

r'å katten, hvilken kombination den bærer. I
så falcl siges pladsen at være i en afskærmet
(hypostatisk) tilstand.

2. De to er ens) men den redje forskellig
herfra. I de tilfælde, man kender, er det den

uægte kombination, der ikke kan skelnes fra
den ene af & ægte, medens den anden ægte

kombinatiorr skiller sig ud fra dem Det gen,

hvis ægte kombination er mage til den

uægte, kaldes da herskende (dominant) over-

for det andet, der kaldes vigende (recessivt)

i fo'rhold til det første. I praksis betyder
dette, at man ikke kan se på en kat, hvis
udseende svarer til det herskende gen, om

den bærer den ægte elIer den uægte kombi
nation, hvorimod en kat, hvis udseende sva-

rer til det vigende gen, nødvendigvis bærer
dette dobbelt.

l. De er alle tre forskellige, idet den uægte

kombination som tegel danner en mellemting
mellern de to ægte. I så fald kaldes de to
gener jævnbyrdige, og d-en praktiske konse-

kvens er, at man blct ved at se på katten



lnt. ch. Belcanto Artaxerxes, brun, eng. import.
Ch. Pussingboot's Pakokku, creme, eng. import.

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

/ Åbrinken 237 .'2830 Virum. Telf.01 - 851698.

BurmeseropdrætTHAMÅKAN
Avlskatte:

kan vide, hvilken kombination den bærer.
Hvis der er flere end 2 gener i serien,

bliver forholdene n-lere komplicerede, men
det almindelige er. at man kan opstille ge-

nelne i en »domii']ans-række«, så1edes at det
fø;ste hersker over hvert af de andre, og
Jer sidste viger for alle Je andrc, medent
de i midten viger for dem, der står før,
men herskcr over dem, der står efter, evt.
kan et eller flere par være jævnb1,rdige.

Satnuirken mellem llere genpar.
Almindeligvis bliver dyrets udseende, sonr
man skul1e vente, ved blot at lægge virk-
ningen aI de enkelte genpar sammen, f. eks.
l'rvis genkc'mbinationen på L-pladsen svarer
til korthår, den på B-pladsen til brunt og
den på T-pladsen til tabby, Iår man en brun-
ta5by korthårskat. Der er dog også tilfæIcle,
hvor en given kombinatior-r på en plads ophæ-
.,,er virkningen af generne på en anden plads,
dette kaldes skær'mvirkning (epistasi). Oven-
Ior så vi netop under virkningen af det en-

kelte genpar (punkt 1), at dets plads kunlre
være i en virkningsløs e11er afskærmet til-

stand. Denne tilstand er betinget af en be-

stemt kombination på en anden plads (hvis
pladsen aitid var virkningsløs, kunne man
jo ikke kende dens ehsistens), denne kom-
bination kalcles sl<ærmende (epistatisk) over-
for den pågældende plads, der på sin side
kaldes afskærmet (hypostatisk) i forhold til
denne kombination.

I denne fremstiliing har jeg søgt at belyse
forskellen mcllem to former for skjult arv,
dcr ofte forveksles, nemlig:

1. Dominans-fænomenet. Et gen er skjult,
Iordi det er vigende i forhold til sin partner
på sarnmc pladr.

2. Epistasi-fænomenet. Gener på en plads
er skjult som følige af skærmvirkning fra en

hcstemt kombination på en anden plads.
Meci detre formål er beskrivelsen stærkt

forenkiet, i virkeligheden [indes der mange

tilfæ1de, hvor genets virkning kurr er svæk-

l<et , rncrr ikkc hclr skjulr.

I en følgende artikel vi1 virkningerne af

de enkelte hos katten kendte gener blive
taget op.

PERLER fra MOrten! - Har hunkatten ikke mælk nok??

TIMIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.
tuælliekrafieinåring og opfostiingsmiddel både til katte og huride:-
r\n|KRANA tilberedes mea såambtt<, skummetmælk eller skummetmælksp.ulver, der
opvarmes tililige:knåp 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr MIKRANA pr" liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen . . og den er klar!

{or Danmark:

A/S CARL FR. MORTENSEN
" j-"Btllowsvej 5C - 1870 København V.'

':.. Telefon 01 - 2467 02' ' : 't't')j':: t 
-.

FORHANDLER OPGIVESII!

o
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
St. Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 1981

Næstformand:
Lene W. Casselgreen,
Naurve.i 7, Undløse,
4340 Tøllæe.
Telf.03 - 4894 16.

Kasserer:
Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 52 46 5l
Giro: 6 85 09.

Sekretær:
Jørgen K. Andersen
Tietgens All6 511,

5000 Odense"
Telf. 09 - 140342.

Udstillingssekretær:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 272819.

Stambogssekretær:
Grethe Jensen,
Hostrupsvei 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 524A$.

Bestyre!sesmedleml
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
0541 Suldrup.
Telf.- 08 - 37 83 63.
1'0

DEAD-LINE:

Stof, som ønskes bragt i nt. 2175, tilsendes

redaktøren senest den 15. marts 1975. Vi ser

meget gerne spørgsmål til »Dyrlægebrevkas-

sen<(.

L̂'

FORSIDEBILLEDET

viset en af killingerne på side 3, da den er

blevet I mdr. gammel: Alebk van Achter de

Bongerd. Hans opdrætter blir muligvis dom-

mer i maj 76 i Aarhus. Foto: §flillem Radius.

Dltrløgebreakasse
Min 15 mdr. gamle siameserhunkat er Iorsy-
net med et kærligt gemyt samt skelende øjne.
Sidstnævnte forhold gør, at jeg ønsker katten
seriliseret. Det er imidlertid kommet mig {ol
øre, at der skul1e være risiko for, at katten
bliver >>særo, dersom den ikke får et kuld
killinger inden steriliseringen. Jeg ville være
g-ad for, om jeg ad denne vej kunne få be-

1yst, hvorvidt følgevirkningerne af en steri-
lisering (psykiske og vægtmæssige) er afhæn-
gige af, hvornår i kattens liv den steriliseres.

Med venlig hilsen.

LI\la Grell, Bygvzenget 7, Viming,

8(160 Skanderborg.
rJ

Dyrlægens soar:

For hunkattens vedkommer-rde må man i al-

mindelighed sige, at de forandringer, der sker

med katten efter en sterilisering, hvor ægge'

stokkene fjernes, er meget små og uafhæn-

gige af kattens alder. Man foretrækker dog

szcdvanligvis at lade katten få sin første løbe-

tid, idet den hereftet må anses for fuldt ud-

viklet. Det spiller ingen rolle for kattens

psyke, om den Iorinden steriliseringen bar

haft et kuld killinger.

Viggo A. Mortensen.



HUSK AT

Bagsiden
r/r side
r/z side
1/: side
1/r side
t/o side

Opdrættere
Bagsiden

At{r{or{cEPRtsER 1975
Firmaer: 1 gang: I gan.ge: 70 pct.:

Ouerf.ørsel. Det, der overføres, er et ejer-
forhold, og når kattefolk bruger ordet, beteg-
ner det den blanket, som man skal sende
sammen med den exportetede kats stamtavle,
hvis man sælger en kat ud af landet, f. ex.
ti1 Tyskland, Holland e1ler England (til de
r,rvrige skandinaviske lande kan vi jo desværre
stadig \<rn sælge på dan betingelse, at katten
l<ommer I mdr. i karantæne i det indførende
land). Glemmer man at skaffe denne trans-
fer, dvs. ejerskiftebevis, kommer samtlige pa-
pirer blot retur fra udlandet uden behand-
ling. Så busk lige den lille formalitet ...
forresten kommer der indenfor kort ttd nye
transfers med både dansk, engelsk og {ransk
tekst. (De gamle havde kun dansk tekst, og

det forstås io ikke så godt sydpå).

tJ
PRISEN PÅ STAMTAVLER
Såiedes som det vi1 fremgå af siden følgende
referarer, er prisen på stamtavler pr. l -l-75
sieget til kr. 20 - til gengæld findes nu kun
(n pris, lordi præmiepåføring for fremtiden
er gratis og foregår pri udstillingerne. Vi reg-
ner til gengæld med at holde samme pris i
mindsr to år fremover.

w
FOTO-KONKURRENCEN
Desvære har vi ikke set os i stand til at
afslutte fotokonkurencen denne gang; idet
redaktøren ikke har været til bestyrelsesmøde
siden sidste blads udkommen. Sku11e nogen
på falderebet stadig ønske at nå med, bedes
materialet sendt til redaktøren inden 8: febr.,
hvor.bestyrelsen vil tage.stilling til det fore-
liggende fotomateriale. Resultatet kommer,så-
ledes først i nr. 2175. Dog bringer vi denne
gang et udenklubs bidrag, nemlig et yndigt
perserbillede fra Susanne Koldbye, Race-
katten.

11

250 kr.
200 kr.
100 kr.
70 kr.
)0 kr.

900
120
)60
250
180
125

kr
kr
kr.
kr
kr
kr.

120 kr.
610 kr.
J25 kr.
215 kr.
160 kr.
125 kr.

35 kr.
1 gang

200 kr.
175 kr.
90 kr.
60 kr.
45 kr.

4 gange -- 10 pct

lz

ls

la

side
side
side
side
side l0 kr,

a

Auls og opdrællcr-dnnoficer:
10 kr. - for nqax. 6 linier.

For disse små annoncer binder man sig for
hele året, 4 gange, og regning sendes på hele
bcløber ved første indrykning.
Ruhatord n in g:
Der gives 10 pct. rabat, hvis man bestiller
annoncer for 4 numre, = 6n årgang, med det
samme. (Dette gælder dog ikke avl,"- og op-
d rærrerannoncer).

NB: Ingen rabat lor mindre end 4 gange!
Killinger - netop nu:
Også kun 10 kr. pr. stk. Denne annonce
bringes naturligvis kun 6n g4ng, medmindre
man selv gØr opmærksorn pa, N.. annoncen
ønshes flere gange.
NB: .A,nnoncerende firmaer modtager mindst
6t, ofte to - dyrlæger tre bilagsblade, mens
annoncerened .opdrættere, sorn ikke er med-
lemmer eller abonnenter, ikke modtåger et
sådant.

L'
TRAI'JSFERS
For nogle srår der Le o.rds betydning måske
ikke helt klart?? Det betyder ganske simpelt:



STAMTAVLE-STATISTIK
1 1974 steg antallet for de udstedte stamtav-
ler ligesom alle foregående år:

I L966 udstedtes 660 stamtavler.
I 1967 udstedtes 752 stamtavler.
I 1968 udstedtes 798 stamtavler.
| 1969 udstedtes 1104 stamtavler.
I L970 udstedtes 1200 stamtavler.
I 1971 udstedtes 1221 stamtavler.
| 1972 udstedtes 1J54 stamtavler.
I L973 udstedtes 1560 stamtavler.
I 1974 udstedtes 1891 stamtavler.

Alene indenfor JYRAK blev det ti1 445
stk., som fordeler sig således:

Peresre 131.
Colourpoints 67.
Siam 148.
Burma 4J.
Aby 18.
Europ6 og BSH 15.

Chartreux 5.

Rex 15.
Manx 1.

L'
BURE _ BURE
I samarbejde med de øvrige to danske klub-
ber regner JYRAK med meget snart at kunne
bestille nye bure. Der foreligger et tilbud nu

- gældende for bure uden plasticbelægning,
hviiket vi normalt ikke ønsker - på 135 kr.
pr. stk. ved bestilling a{ mindst 100 bure,
Prisen rned plasticbelægning blir 160,* med
den betingelse, at vi bestillel mindst 100 stk.

JYRAK ber derfor interesserede medlemmer,
udover de faste 10, melde sig med det første.

L'

UDSTILLINGER m. m.
Dommerne til JYRAK's næste to udstillin-
ger har ændret sig lidt. Til LH blir det
Gun-Berg Pettersson, Sverige, med Edel Ring-
sted som reserve) og ti1 KH regner vi med
Nancy Hardy, England, til siam og rex og
Bcirje Erling-Glaad, Sverige, til europ6, manx,
burma og russian blue samt øvrige KH. Som
reserve står Elisabeth Kristoffersen.

Til efterårets udstilling regner vi med at
få {r. Heuser, Tyskland, og evt. Inga Petsson,
Sverige, til LH, mens Hetty van rWinsen,

Ftrolland, sammen med en engelsk burma-spe-
cialdommer klarer KH. Evt. reserve fr. Eyt'
zinger, Tyskland.
t2

KOMMENDE UDSTILLINGER
DANMARK:

1975:
22.-2). febr.r DARAK, København.
).-4. mai: JYRAK, Skalborg.
13.-14. sept.: JYRAK, Esbjerg.
6.-7. okt.: Racekatten, Tivoli.
1976:
1. weekend i jan.: Racekatten, Hillerød.
1. weekend i maj: JYRAK, Fyn.

UDLANDET:
7975:
1.-2. febr; Malmø, Sverige.
L.-2. febrl Clernlont-Ferrand, Frankrig.
15--16. febr.: Bordeaux, Frankrig.
22.-23. febr.: Geneve, Schweiz.
l.-2. marts: Marseille, Frankrig.
8.-9. marts: Biørneborg, Finland.
8.-9. marts: Prag, CSSR.
15.-16. marts: Oslo, Norge.
15.-16. marts: Dronten, Holland.
6.-7. april Nancy, Frankrig.
l).-14. april Namur, Belgien.
10.-11. maj: Lille. Frankrig.
17.-18. maj: \Y/uppertal, BRD.
)1. mai-L. juni: Grenoble, Frankrig.
20.-21. sept.: Bergen, Norge.
l.-2. nov.: Helsinki, Finland.

Husk altid at tilmelde gennem egen klub-
sekretær!

L'

EhNGELSKE UDSTILLINGER
1. febr.: Scottish Cat Club, Maclellan

Galleries, Glasgow.
15. febr.: Suffolk & Norfolk Cat Club,

St. Andrew's Hall, Norwich.
22. febr.: Coventry & Leicester Cat Club,

Granby Halls, Leicester.
B. marts: Lancashire Cat Club, Sports

Center, Bolton.
8. marts: \Øessex Cat Clum, Town Hall,

Bournemouth.
22. rnats: Surrey & Sussex Cat Association,

\(orthing Assembly Halls & Richmond
Annexe.

5. april: Northern Siamese Cat Society,
Sun Pavilion, Harrogate.

26. april: Bed{ord & District Cat Club,
Oueensway Hall, Dunstable, Bedford-
shire.

10. maj: Siamese Cat Scciety of Scotland,
Marryat Hall, Dundee.



Referat ha Felis Danic a-mødet
lørdag den 22. november 1973
Mødet blev afholdt i forbindelse med Daraks
udstilling i Køge. Sammen med indkaldelsen
var rundsendt folslag til reviderede stam-
bogsføringsregier for FD.

Tilstede var: Darak: Finn og Anni Igi1d,
Mogens Frantzen. Racekatten: Willy Anders-
son, Edel Ringsted, Connie Grør-r, Erhard
Itohrmann og N{argit Hærs1ev. Jyrak: Lene
W. Casselgreen.

Dagsorden:
1. Referat fra FIFE-generalforsamlingen i

WicsbaJen 2b. sepr. 1974.

2. Evt. ny registreringsform i 1975 - med
de lcvbefaiede lo stambøger, cf. FIFE-sta-
lutterne s. 18-26.

l. I den sarrmenhæng forelægning af nye
stambogsforingsregler, specielt gældende for
Danmark, for Felis Danica.

,1. Skal vi - i lighed med Sverige og Ho1-
land - kræve fem generationer på katte, sorr.r

skal eksporteres. I modsat fald skal de regJ
streres i kontrolstambogen.

5. Evt. ændring af præn.risserne for auto-
risation af avlshanner.

6. Eventuelt (Karen Johansen).

ad 1: \{/iJly Andersson supplercde de
sparsomme skr:iftlge oplysninger, som sekre-
tæren fremlagde (mundtiigt). Det vedtoges i
lighed med SVERAK at søge dispensation
{ra regelen olTr ikke længere at nummererd
i de to internationale klasser 1 og 1a.

ad 2: Det vcdtoges - samtidig med påbe-
gynclelsen ai de rrye sramtar.ler pr. 1.1.1975
'- a.t indføre de lcvbefalede ro sranrbøger: 6n
hovedstambog, der fortsætter med de »gamle<<

numre, samt 6n ny kontrolstambog, der star-
ter med nr. 1000, og, hvori optages de katte,
der hidtil er blevet mærket med >>exp:« og
>>kontrol«. Der s[<a1 herefter [<un være regi-
streringsformen »kontrol<, med et stempel
foran ordet stamtar,le plus et »K<< elter stam-
bossnummeret. (Regler herfot, ci. bilag de
nyc starnbogsrcglrr).

ad l: Å'Ied en clel ændringer vedtoges for-
slager. Cf. bilag (gældende lra 7.7.7975).

ad 4: Fler forelagdes første korrektur. på
de nye stamtavler. Med visse rettelser ved-
toges de stort set, son udkastet var. Rettel-
ser: Rubrikken med navlebrok slettes. Ru-
brikker-r med sterilisation af hunkat og den
tilsvarende med kastration a{ hankat rykkes
op, og i stedet laves en extra rubrik med
»øvrige dyrlægepåtegninger«. ... »Denne
stamtavle skal fø1ge med katten<< (i stedet
for bort "og den nyr rjcrs navn og
edresse kan sendes til FDs stambogsføret«
(i stedct for skal). Prisen er foreløbigt op-
givet ti1 495 kr. plus moms for de første
1000 stk. og 36 kr. for hvert 100 expl. der-
efter. Man enedes om ikka endnu at kræve
fem generatiot'rer - fire må række.

ad 5: Dette punkt ordnedes under stam-
bogsløringsreglerne uden ændring efter me
gea diskussion. Spørgsmålet skal genoptages
på et senere møde, b1. a. også problemer om
financiering.

ad 6: Under dette punkt fremdroges:

a) Karen Johansen-sagen. A11e r.ar enige
om, at hlln stadig ikke kan få stamtavler
med tilbagevirkende l<ralt. Klubberne indgik
en aftale om, et ingen af dem optager Karen
Jchansen som medlen, førend det økonomi-
ske mellemr,ærende rned >>Racekatten« er af-
viklet og sagen arrcr er behandlet i Felis
Danica.

b) Kassereren gjorde opmærksom på den
explosive stigning i schrveizerlrancen i for,
hold til den danske krone, som faktish er
sk"vlcl i, at de 200 kr,, som vi tidligere har
vedtaget at betale pr. hver international ud-
stiliing pr. klub tjl FD - nu vil give cr
underskud på 15 20 kr. i forhold til FIFE,
Det vecltoges at betale 100 schrveizerfranc
pr. udstilling (så1edes at kursændringer ingen
indflvdelse får) gældende fra 7.1.71)-75.

NB: Disse to beslutninger under Even-

tuelt skal stadfæstes på førstkorr-rmende mødc

for at have endelig gyldighed. lndtiI da gæ1-

det de som en aftale klubberne imellem.

Referent: Sekretæren.
1.3



Særregler : STAMBOGSREGLER
Par. 1. En kat kan kun indregisteres i

Felis Danica's stambog e1ler kontrolstambog,
hvis følgende

GENERELLE REGLEB
overholdes:

a) Ejeren af katten skal være medlem af
en klub, dcr er tilsluttet FIFE.

b) Der skal endvidere foreligge parrings-
beuis. En særlig blanket, som fås hos sekre-
tæren e11er stambogssekretæren, indeholder
både dette parringsbevis, scm skal være un-
Jerrkrevet aI arlshankarrens cjcr. og

c) lødselsanmeldelse. Denne skal omfatte
/:e/e kuldet med angivelse af antal killinger,
deres køn, deres race og farve.

d) Rekuisition al stamtauler: Efter anmod-
i'rilrg fra avlshunkattens ejer tilsendes ind-
registreringsformularen (: parringsbevis plus
fødselsanmeldelse). Den udfyldes af avlshun-
kattens eier, der skal sørge for, at avlshan-
nens ejer underskriver parringsbeviset øverst
på formularen. Efter kr-rldets fødsel udfyldes
dernæst selve Iødselsanmeldelsen, hvorefter
formularen sendes til stambogssekretatiatet
senest I mdr. eftel fodslen.

e) Gebyret for stamtavler er for tiden 20
kr. pr. stk., hvis stan.rtavlerekvisitionen ind-
sendes inden for de omtalte 3 mdr. Der kan
dog udstedes stamtavler ti1 killinger ha )-6
mdr..ruct! dobbelt gebyr. I tidsrummet mel-
1em 6. c,g 12. måned efter kuldets fødsel kan
stamta\,ler fås mod en betaling af 10 kr. pr.
stk. Efter 12 mdr. lian der ikke automatisk
udstedes stamtavler; men kattene må ud-
stilles i noviceklasse.

{) Kattens fuldstændige navne (stamnavn

og egennavn) må skrives med blokbogstaver
eller på maskine.

g) Et indregistreret navn kan ikke senere

ændres.
h) Kun katte tilhørende en race, det er

anerkendt af FIFE, GCCF og CFA og dertil
tilsluttede landsforeninger, kan indskrives i
stambogen.

i) Importerede katte indskrives ifø1ge

ovenstående i stambogen e11er i kontrolstam-
bogen. Denne indregistrering skal ledsages af

en stamtavle fra den udenlandske stambog
med bevis for fire forudgående registerede
generationer samt evt. et transferbevis. Der
t4

anerkendes kun officielle stamtavler, der er
udfærdiget af foreninger tiisluttet FIFE,
GCCF og CFA.

j) Det er katteejeren Iorbudt at foretage
nogen som helst rettelse e1ler tilføjelse på

stamtavlen, og overtrædelse heral medfører
stamtavlens annullering.

k) På udstillinger kan kattens ejer på
stamtavlen lade udstillingssekretæren påføre
de på udstillingen opnåede certifikater og tit-
ler. Bagefter sender udstillingssektetæren en
liste over de seneste præmiepåføringer til
FDs stambogslører til orientering. E{ter præ-

mier opnået på udenlandske udstillinger kan
stamtavle og dommerbladet sendes til egen

stambogssekretær, som påfører præmierin-
gen. Forældrenes præmieringer kan så1edes

ikke piløes killingernes stamtavler, kun de-

res titler og de præmieringer, som killingen
efterhånden selv opnår.

1) Ethvert medlem af en af Felis Danica's
tilsluttede klubber er strengt forpligtet til at

lade stamtavle medfø1ge enhver killing, ung'
d},r elier voksen kat, der af vedkommende
afhændes, uanset om clet drejer sig om salg

eller gave.

m) Ved ejerskif te kan kattens stamtavle
indsendes til kiubbens stambogssekretær til
glaiis 1,eftrrirrg aI Jcn nyc elers navn.

Par 2, Regler for
STAMBOGEN:

a) Den første forr.rdsætning for, at en kat
skal kunne registreres i Landsforeningen Fe-

iis Danica's stambog er, at faderen og mo-
deren har stamtavler. der er udstedt af en

FlFE-godkendt k1ub.
b) Er kat kan kun indregisreres i starn-

boger, hvis mindst I generationer af forfæd-
rene er indregisfferet. Ellers indskrives den

i kontrolstambogen.

Par. 3. .Regler for
KONTROLSTAMBOGEN:

Heri indføres:
a) Enhver kat, der er født ved en kryds-

ning melern en langhårs- og en korthårskat.
i b) Enhver kat, der stammer fra en blan'
ding af tc forskellige tacer, skønt tilhørende
samme katcgori. I ex. chartreux og, russian

b1ue.



c) Enhver kat, der ikke kan fremvise 3
generationer af ren race.

d) Enhver kat, hvis forældre begge er
ukerdte, eller hvis farlmor ikke 'har stam-
tavle.

e) Enhver uregistreret kat, der ved en
international udstilling eller ved en bedøm-
melse udenfor udstilling af to internationale
dommere har opnået bedømmelsen »excel-
lent« indenfor en bestemt race, så snart den
er mindst 6 mdr.

Stamtavlen stemples med »Kontrol«, og
stambogsnummetet efterfølges af et »K<(.

Denne kontrolstambog er en filtrerings- og

ventestambog, og så snart opdrætteren i sit
arbejde når frem til fjerde generation e{ter
det først registrerede »K«, bortfalder omtalte
markering automatisk, og afkommet registe-
res i thoved)stambogen.
Par. 4. Regler for. STAMNAVN:

a) Enhver kat, til hvilken der rekvireres
stamtavle, skal navngives med såvel fornavn
som stamnavn. Det står opdrætteren frit {or
i ansøgningen at sætte stamnavnet foran eller
bagefrer kattens navn.

b) Begæringen om indregistrering af stam-
navn skal rettes skriftligt til stambogssekre-
tæren, idet man angiver mindst 3 mulige
navne med det mest ønskede først.

c) Sramnavnet er opdrætterens private og
pemonlige ejendom og kan ikke overlades
eller ændres efter dets indføring i den inter-
nationale hovedstamnavnsbog. Som stamnavn
kan enhvel betegnelse optages, forudsat at
den ikke i forvejen er anvendt af en anden
opdrætter. Personer i samme husstand kan
kun opdrætte under 6t stamnavn.

d) Når et stamna\rn er indregisfferet i et
ægtepars navn, kan ingen af ægtefællerne
opnå et andet stamnavn. I tilfælde af skils-
misse må klubbens stambogssekretær under-
rettes om, hvem af ægtefællerne der beholder
stamnavnet.

e) I tilfælde af stamnavnets ejers død kan
Cette først blive disponibek 20 år efter, med-
mindre der gøres krav på det af en direkte
arving (ægtefælle, barn), der er medlem af
en forening under Felis Danica. Stambogs-

føreren må have meddelelse om ændringen.
fi Gebyret for indskrivning af stamnavnet

er for tiden 50 kr.
g) En kat kan aldrig bære andet stamnavn

end dens opdrætters. Man forstår ved op-
drættel: ejeren af hunkatten i parringsøje-
blikket. Dog kan opdrætteren tillade købe-
ren af den drægtige hunkat at give killin-
gerne køberens eget stamnavn.

Par. 5. Regler ior aulstjeneste.

a) FIFE henstiller - af humanitære grunde
og f;r at beskyrte avlshunkattene - kun at
indregisuere to kuld pr. hunkat om året, og
den tilråder kun at opdrætte højst seks
killinger af hvert kuld.

b) Hankatte, der ønskes anvendt som avls-
hanner, skal hos dyrlægen efter deres fyldte
10. måned have bekræftet, at de har begge
sten normalt udviklede og fuldt nedsunkne,
dvs. at de hverken er monorchide eller kryp-
torchide. Dyrlægeir skal attestere dette på
stamtavlen. Når der foreligger et stambogs-
ført kuld e{ter hankatten, kan han anmeldes

scm >>autoriseret<< avlshan hos stambogssekre-

tæren, som optager den på sin liste. Kun
således »autoriserede., avlshanner vil af sek-

retariatet blive anvist til avlstjeneste, og kun
de vi1 kunne averteres i vore tidsskrifter'og
udstillingskataloger. Gebyret for denne >>auto-

risation<< er for tiden kr. 50 6n gang for alle.

c) Hankatteeieren et pligtig at attestere
den af hans hankat udførte avlstjeneste på

de trykte parringsattester, der kan rekvireres

både hos klubbens sekretær og hos stambogs-

sekretæren. Denne attest opbevares af hun-
kattens ejer, og når kil1ir-rgeattesten nederst

Iormularen - efter fødslen - også er udfyldt,
anvendes den til stamtavlerekvisition.

Disse regler er godkendt og vedtaget
på Felis Danica-mødet den 22. nov.
1974 i Køge.

KATTE, HUNDE

09 FUGLE

modtages i Pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRI-ÆGEGARDEN
Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99
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Referat f.ra Felis Danic a-mødet
i Hillerød lørdag den 4. janaar 1975
Mødet startede noget upræcist, men dags-
ordenens punkter blev alle behandlede. Til-
stede var: Racekatten: \X/illy Andersson, Edel
Ringsted, Connie Grøn, Erhard Rohrmann,
Per Diemar og Margit Hærslev. Darak: Finn
og Anni Igi1d. Jyrak: Susanna Bugge, Jørgen
K. Andersen og Lene rW. Casselgreen.

Dagsorden:

1) De nye stamtavler er trykt og påbegyn-
des pr. 1 I-75. Vi genoptager spørgsmålet
om stambogs{ørerens evt. lønforhøjelse: Ft.
Marie Klingenberg har utvetydigt ladet sekre-
tæren forstå, at hun i k k e ønsker at fort-
sætte sit arbejde for landsforeningen, med-
mindre det rent økonomisk kan svare sig for
hende. Sekretæren foreslår derfor en lønfor-
høje1se for fr. Klingenberg til mindst kr. 10,
max. kr. 12, pr. stk. stamtavle med det for-
behold, at stambogsføreren på forhånd skal
give tilsagn om ikke at søge løn{orhøjelse
i mindst to år herefter. - Begrundelsen for
mit noget »dyre« forslag er, at vor nu alle-

rede i mange år arbejdende stambogsfører ud-

fører sit hverv nydeligt og præcist, hvilket
vi nok ikke påskønner nok i det daglige.
Skal vi begynde at finde og op1ære en ny,
vil vi støde på mange problemer og næppe

finde en lige så samvittighedsfuld og billig
arbeidskraft.

2) »Karen Johansen-sagen<( - afslutnin-
gen ?

l) Eventuelt.
ad 1) Prisen pi de nye stdmtauler og evt'

lønforhøjelse til stambcgsføreren: Prisen på

de n;'e stamtavler {astsattes til kr. 20 fot
medlemmerne. Heraf skal Marie Klingenberg
have de 10, klubben de 8 og FD de reste-

rende 2 kr. Stambogsførerens lønforhøjelse
var dog betinget af, at hun lover ikke at

søge yderligere lønforhøjelse i to år. - Et
evt. underskud på stamtavlernes trykning og
administration deles efter regnskabets opgø-
relse mellem de involverede klubber. Ret-
ningslinjerne for delingen kunne man dog
ikke nå til enighed om. Vedr. praktiseringen
af det nye stambogsførings- og præmiepåfø-
ringssysLem, ct. bilag.

Vedr.: Praktiseringen al de nye
stambogsregler.
For de garule stamtavler gæl.der føLg. praksis:
De udstillere, som på tidligere udstillinger
har opnået et certifikat og/eller en titel, uden
endnu at have fået det påført deres stam-
tavle ifølge det hidtidige system, kan natur-
ligvis få påført begge de1e, også elter det nye
sl/stems indførelse. Blot kan de ikke mete
få påfwt forældrenes præmieringer bagpå og

ejheller titler som BIF/BIR, men kun en af
de 8-10 bedste titler, dvs. ... (jeg tillader
mig at antøre et forslag til standard{orkor-
telser: )

BLHVo Bedste LH voksen.
BLHMK Bedste LH modsat køn.
BLHKa Bedste LH kastrat.
BLHU Bedste LH ungdyr.
BLHKu Bedste LH kuld.
BLHVe Bedste LH veteran.
BKHVo Bedste KH voksen.
BKHMK BeCste KH modsat køn.
BKHKa Bedste KH kastrat.
BKHU Bedste KH ungdyt.
BKHKu Bedste KH kuld.
BKHVe Bedste KH veteran.

Pi de garule stamtavler følger vi frem-
gangsmåden fra de nye, idet der skrives på

bagsiden af stamtavlen al huer klubs starn-

bogssekretær, indtil alle gamle stamtavler er

{ørt ajour. Fø1ger et exempel på opstillingen:

Dommer:
Haeringen-Schoo, NL.

Max Martin, BRD.
J. P. Rossi, B.

snart bedØmmelserne foreligger. Det hele kan
så enten afl-rentes af ejeren eller fordeles i
burene, som klubberne nu ønsker at ordne

Bedømmelsesresultater:
Dato: .\ted: Klub: Kl.: Bedømraelse:

7lg 74 Fåborg JK , CAC, BKHMK
5ll0 74 Københ. RK 3 t CAC

23111 74 Køge DK 3 CAC, champ.

På udstillingerne tilbageholdes alle stam-
tavler ganske simpelt i dyrlægekontrollen -
hvorelter <ie i sekretariatet påtegnes, så
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det. På udstillingerne påføres også de opnåe-
de titler (ch./pr./int. ch./int. pr.) på lorsiden
af stamtavlen. Således får stambogsføreren
intet extra arbejde hermed. Udstillings- og
stambcgssehretærerne tilsender hver gang

stambogsføreren en liste over de seneste på-
føringer, som hun så indfører på sine kopier
i hånden.

I løbet af 2-J år sku11e de allerfleste stam-

tavler, som opttæder på vore udstillinger,

være ajour, så systemet fungerer automatisk.

ad 2) Karen Johansen-sagen: Denne kede-

lige sag synes at være umiddelbart foran sin

afslutning. >>Racekatten<< meddeler os, hvor-

når fr. Johansen igen kan cptages i en klub.

ad l) Eventuelt. a: DARAK fremlagde en

ansøgning om dispensation fra FIFEs regel
r.edr. dommerexamens-kandidaters mindste-
alder, nemlig 25 fu, for Claus Nielsen. Klub-
ben anbefalede ansøgningen; men forsamlin-
gen mente ikke at kunne tage stilling hertil,

HI-DRI kattesand
Hl-DRl er lettere i vægt end de fleste
typer kattesand - fylder mere -
bedre økonomi.

HI-DRI har stor sugeevne: absorberer
væske indtil 180 pct. af sin
egen vægt.

l'll-DRl er farveløst - smitter ikke af.

Hl-DRl fjerner lugt.

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

sække.

Herskind & Wulffs Ettf. A S
Grusbakken 6 2820 Gentofte

Telefon (0'l) "87 14 33

hvorfor ansøgningen vil blive expederet uden
hommentarer til Brita Kastengren-Remborg af
sekretæren.

b: Sekretæren forelagde Pia Hollensteins
brev vedr. den nye anerkendelse af >>Cameo<<

i Stuttgart. Forsamlingen nægtede at støtte
anerkendelsen a[ en cpdtætsvariant, for hvil-
ken der ingen standard foreligger. Dette
skal meddeles FIFE af sekretæren.

c: Desuden strejfedes årets kommende ud-

stillingers mulige dommere, og sekretæren

efterlyste bedre oplysning fra artangørerne

på et rneget tidligere tidspunkt - for at opnå

en bedre koordinering.

d: Næste mødes fastsættelse sprang man

over - muligvis bliver det engang i februar

efter DARAKs udstilling. Forslag, der ønskes

behandlet på mødet, tilsendes sekretæren se-

ncst den 1. lebr. 75.

Sekretæren.
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Ålice Heinsen:

»Jeg har kat. . .((
Politikens Ijoriag. 312 sider,
kr. 45.50.

Endelig har Politikens Forlag gjort, hvad de
forlængst burde havc €tort: en kattebog. Alt
ar.rdet har dc i årenes løb sendt på markeclet
til vor oplysnirrg, kun ikke dette ene, som vi
kattelolk så gerne ser. Her er dcn så, og
natlrrligvis måtte det vare Iænge, når alt tlet
skullc med. Man skal være ualmindeligt
r.anskclig Ior ikke at firrde denne bog bra'
gende god. (Og så kan man også finde rundt
i den!)

Bogen er fra for-Iatterindens side mest sti-
let til »dcn almindelige la:ser<< men det for-
hindret .jo ikke en .inl<arneret katte-fan i at
finde mangt og megct, som det er godt at {å
at vide deri. Man taler om dcn, når man
»liattemødes<<, ønsker sig den til jul og fød-
seJsdag, jo, succes'en er hjemme hos os.
rTrod: dcn nr't lc Ipi5 . . . surn jo cr sLeg.. L

mindst en tier i lpbct af 7.1). llogen er pærl

og, nl,clelig, med et godt, stær:kt omslag, blot
sukl<er man eiter farveiLlustrationer også in-
dcnil Hvad er en kat uden faner - en tynd
kop the. Nå, nrer-r billecler et c1er, mange.
månge og gode, tl,delige og instrr,rktive, især
fotogra{ierne er na.]sten alle lttcmragende (og

vi nihker gelre gerrkendende til nogle gen-

gerlgere, for de et jo gocie). Tegningerne im-
ponerer derimod ihke: nogie aI dem ligner
iigesom ikkc »katten«, clens væsen mangler
hclt. (Gad vide, om ham tegnetetr selv har
t<at??) Det scs t.vileligt, at fotograferne har,
og har haft 1ængc og elsker deres l<at/hattc.
Plancher, grafer etc. er fctrsteklasses cs sam-
mentrænger på lidcn plads mange siders stnf,
så man fatter :indhoidet ganske klart. Man
bor nok også bemærke, at di:r er meget {å

stavefejl - n0get, der til cn r,is grad har
pr2Eget kattelitteratur. Der er også kun gan-

ske få virkelige fejl, blandt andet 6n, som
k»fatterinden gernc scr rettet. I afsnittet om
erniering står' der på sicle 88 øv. om Br og

B: r,itaminer, at dagsbehovet ligger på hen-
holdsvis ,{00 og 200 mg (milligram). - Det
t8

rigtige ct .100/200 mmg, dvs. meger, meger
mindle encl angivet.

Bogen er opbygget med en indledning og
dere{ter ,1 kapitler, som især menignrand hat
glæde af - hverdagslivet med en kat. Der-
næst kommer 4 kapitler, som både menig,
mand og især vi kattemcnnesker kan bruge:
{odring, opclræt, fødslen og killinger. Noget,
som vi jo før eller siclen alle skal igennem
{or at kunne kalde os opdrættere.

Afsnittet orn fodring cr tydeligvis {orfat-
terens »budskab« til os proiessionelle katte-
folk; og det {remgår med al ønskelig klar-
l'red, at vi alle l-rar noget ar lære af hende.
N{ed vitkelig næringsfysiologisk baggrund og
i et sprog, som alle kan forstå, s1år Alice
Heinsen med dette gennemarbejdede af snit
et slag for en sundere elnæring ti1 vore katte.
Kanske ar n'renigmand 'oli'r {orfærdet e1ler
bare lidt træt ved at læse dette afsnit - vi
»fagloik« har dog heller ingen skade a{ at
lære indimellern.

Og s å kcmnrer boger.rs r.irkelige nyskabelse
i dansk kattelitteratur: Dyrlægens l.4ini-Lex.
Det hedder et mini ler, men det er forbløf-
fende, hvor meget stof det er lykkedes dyr-
1æge Otto GLrndler, at samle på så iå sider.
N{åske er Cet godt, at s-vgclommene ikke står
mere udforligt bcskrevet ... så fristes man
ikkc til at pnve at doktorere selr,. Dcrnæst
eL vi ovre i det specielle kattesportfelt: Fire
kapitier om sporten, udstillinger, genetih og
racer. l)isse file emner hænger io nøje sam-
men, idet nr. 1 består b1. a. af nr" 2, son.r

ikke kan afholdes udcn nr. z[, som produ
ccrcs med nr. I som Icdetråd.

Måske kunnc tnan have ønsket d1,riægs,
iic. med. rret. P. Thodc Jcnsens afsnit orn
genetik noget længcre og fyldigere - stadig
set fra clen interesserede katteavlers syns-
pr:nht. IIer har nol< hens1,ns1 ti1 »den alrin-
clelige iæser« vejet tungere end ønsket om
at opl)rse os. I)er henvises jo også samvittig'
hedsfuldt ti1 r,or »husbibel«: Roy Robinson's
,>Genetics for Cat lJreedets<<. Det et Iorresten
pudsigt at se en så belæst og katteforstandig
forfatter i afsnittcr om racerne bruge det ord:
»'o1od1injcr" (som mange annoncøtet også

ynder at pr1,de deres PR-fremstod med: dyt
efter de bedsre blodiinjer), endshønt hr.
Thocle Jensens indlæg om genetik gerne skul-
le gore det klart, at noget sådant overhovedet
ikke erjsterer. Ejheller er jeg sikker på, at cle



striber, som aby-opdrætterne i mange år har
måttet kæmpe med, skyldes indparring af
europ6. De skyldes ganske simpelt, ^t ^by-ticking'en er en art tabby-tegning, den domi-
nante over alle de andre, hvorfor den beteg-

nes med Ta, mens europæens striber og plet-
ter kommer længere nede i allel-rækken (dvs.
er vigende Ior aby-ticking'en) med er T + /Tt
eller tb. Den hvide medaljon kommer nok
cgså snarere fra det besværlige gen for hvide
pletter: S, som b1. a. også europ6en må sIås
med. Lad ikke disse sippede indvendinger
skjule, at også disse fire kapitler er oplysende
og letfattelige.

Til sidst en kort oversigr over kattens hi-
storie og overtro i forbindelse med katten
gennem tiderne. Slutningen munder ud i det
håb, at »katten« i fremtiden må få en højere
status hos danskeren: ved sit eget velrim-
mede ydre at blive beviset på, ar den lever
i et godt hjem.

Til allersidst den del, uden hvilken bogen
var god, men ikke virkeligt god: et gennem-
arbejdet og fyldigt stikordsregister. Dette
gør bogen til et arbejdsredskab, hvilket er
så meget mere end hyggelæsning. For mig
er der ingen tvivl: »Jeg har kat« er den til
Cato bedste danske kauebog. LC

DEN EGYPTISKE MAU
Vi bringer denne gang to beskrivelser af en ret ny variant inden for korthårs-slanktypekatte-
ne, nemlig den egyptiske mar-r. Herhjemme er den endnu ikke dukket op; men der avles en
del af dem både i England og især i USA. Den første artikel, som jeg så om dem, var i CATS
i sept.-okt. 797I.lfølse denne artikel er mau'en ganske afgjort en »kunstigt<< fremavlet kat.
Men den anden artikel, der stod at læse i det amerikanske »Cat \X/or1d Ma§azine<< i nr. )-4,
1974, fuemhæver netop det stik modsatte, at katten er en oprindelig katterace, som har
existeret langt tilbage i tiden. Teoretisk foreligger der den mulighed, at englændernes egyp-

tiske mau er en nutids genskabning - via os mere bekendte racer som siam og aby - af den
gammekendte egyptiske mau) som amerikaner-ne hævder at have kendte aner på langt tilbage
i tiden. Men interessant lyder det da, ligegyldigt hvad der er sandt.

DEN EGYPTISKE MAU
I 1966 blev jeg ringet op af Mrs. Elizabeth
Barrett fra Horsham, som spurgre mig, om
jeg ville komme og besøge hende og hjælpe
hende med at vurdere fremtidsmulighederne
{or et kuld taj:bymaskede siamkillinger. Hun
mindede 6ig om, at hun tidligere havde bedt
mig om at lade sin tabbymaskede siamhun,
der var en. hybrid, parre med en af mine
brunmaskede avlshanner; men jeg havde ikke
på det tidspunkt set mig i stand til at eftet-

Af Angela Sayer, tra »Cats« nr. 6/71.

l<ourme hendes ønske, og jeg havde foreslået
hende at bruge Mrs. Dunhill's >>Beaumanor

Tammr,.,. Det gjorde hun, og det resulterende
kuld var nu i salgbar alder.

De tabbymaskede killinger var meget ti1-

talende, store og af god type, og jeg blev
meget indtaget i deres moder, »Limpid La-
dy«, en slanktype tabby med smukke tegnin-
ger og en meget kærlig natur. Det interesse-

(Fortsættes side 20). 
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Susanne Koldbye, Racekatten, bar sendt os dette loto al Rassam's Archibald, efi cret?re
perserkilling, som hun er )>mor<< til. - Fotct: Jesper Kolding.

rede mig at bemærke, at hun var datter af

den berømte brunmaskede champion »\flhite-
acres Mooey, og en anden tabbymasket siame-

serhun.

Netop da blev døren skubbet op, og ind
kom en fremragende killing. Hun var lang
og slank med sorte makrelstiber på en varmt
grå baggrund, og hendes type var bedre end

nogen af hendes kuldsøskendes. Da Mrs. Bat-
rett så, hvor optaget jeg blev af denne kil-
20

iing, tilbød hun mig den som gave, og jeg
tog taknemligt imod tilbuddet.

Eftersom jeg i nogen tid havde interesse-
ret mig for kattene i det gamle Egypten,
blev jeg slået af den store lighed mellem
min nye killing og den solgud-kat ,>Ra<<, som
beskrives i Hunefer papyrussen (XIV. dyna-
stiet) i den egyptiske Dødebog, og dette
inspirerede mig til at opridse et avlsprogram
med henblik på en genskabelse af Pharao-

(Fortsættes side 21).



Solitøire Exodus og

Solitaire Egyptano.

Opdr.: Mrs. A. Sayer,

England.

nernes kat - den egyptiske nzau. Dens type
skal være extremr slanktype, ligesom i de
gamle bronzestatuetter, og dens tegninger
skal være makrel eller plettede, ligesom på
papyrusrullerne, og med de hellige skarabæ-
mærker kækt placeret me11em ørerne.

Min første killing, der blev indregistreret
af sin opdrætter som >>Panchusan Zertna<<,
blev udstillet nogle få gange i farve 26 (som
englænderne kalder AOV : 

^ny 
other va-

riety) med beskeden succes, indbefattet en
førsteplads på Olympia i 1966. Hr-rn blev
parret med forskellige tabbymaskede siam-
hanner i løbet af de næste to år, og >>ægte«

tabby-afkom med den ønskede type og ska-
rabæer fremkom, I den næste generation op-
levede vi nogie tilbageslag, med for små og
svage killinger og en tendens til ganespalte.
Disse træk blev sporet tilbage til 6n bestemt
tabbymasket siamhan, og denne linie blev
taget ud af programmet. Den nuværende be-
stand er stærk og sund, men til dato er rela-
tivt få hunner fremavlet. »Solitaire Exodus<<
og »Solitaire Egyptano<(, kuldbrødre, blev ud-
stillet på Kensington-udstillingen i 1970, re
måneder gamle, og deres gult-pyntede bur
med en egyptisk gobelin i baggrunden, og
med et smart ravhalsbånd lagt om halsen
vakte de stor interesse blandt publikum til
Foreign Vhite & New Varieties-gruppen, og
jeg noterede adskillige bestillinger.

>>Exodus<< og >>Egypt« er gode exemplarer
med perfekt skarabæmærke og en god type.
Begge forældre og alle Iire bedsteforældre er
»egyptiske mau'er<<, og når anden generations

hunner kan parres med dem, vi1 avlsprogram-
met være færdigt, så vi kan ansøge GCCF
om anerkendelse og et opdrætsnummer.

Egyptano medvirkede i et program om de
gamle egyptere i »B1ue Peter<<-ptogrammet i
BBCs fjernsyn i jan. 71,. Den egyptiske mau
er en elegant, stilfærdig kat, meget lig hun-
den i dens holdning til mennesket. Dens
øjenlarve varierer fra gult til alle nuancer
af grønt for øjeblikket. men vi forsøger at
:ta-ndardtsere iii en klar grøn farve. Denne
>>race<< avles for tiden i »sandfarvet«, dvs.
sorte tegninger på en varmt grå baggrund;
>>bronze<<, dvs. mørkt brune tegninger på
varmt brunrØd bund; »b1å«, skifergråt på lys
grå; og »lilla«, dvs. lavendelgrå på en abri
kcsagtig lyserød. Den bronzefarvede egyp-
tiske mau er - ifølge forfatterens mening -
den mest tiltrækkende, og den viser de tyde-
ligste tegninger, og det er denne farve, man
lioncentrer sig mest om.

I USA anerkendes der-r egliptiske n u 
^fet af de ni forbulrd i bronze- og silverfarer-

ne. Standarden ligner de for den brun- og
si.verplettede europ6 gældende mht. farver-
ne) men typen er selvfølgelig orientalsk e11er

slanktype. En egyptisk tabby blev importeret
via Italien til USA; men den nøjagtige vide-
reavl efter denne kat til dens nuværende form
er endnu ikke blevet offentliggjort. (Cf. næ-
ste artikel).

I vort avlsprogram på >>Solitaire«-katteriet
har vi omhyggeligt holdt os fra brug af no-
gensomhelst abyssinier i skabelsen af den

(Fortsættes side 22). 
r,



cgyptiske mau, skout dertc ville have været
en genvej til en stabiliscr:ing af den plettede
pels; imidlertid er det intetessant at bemær-
ke, at adskilligc killinger er fodt med smukt
»tichet« pe1s, og som ncmt kunne have gået
for at være aby'er af for extrem slank type.
Alle dissc killinger blev alskåret fra avls-
programmet, cftersom de ikke udviste det
eftertragtede skarabæn.rærke.

Man bør noh lægge mærke ti1, at de første
tilbageparlinger skete med topfine brunma-
skede avlshanner, så1edes at min oprindelige
avlshun er anden genetation af tilbagepamin-
ger, og sidenhen, da de ta1:bymaskede siame-
sere vandt frem cg deres type Iotbedredes,
brugtcs tabbynaskede avlshanner, og nogle
af dc smukkeste ar,lshunner, vi har avlet til
dato, cr faldet efter chokoladetabbymaskede
siamesere. »Solitaire Galatea« n'red den cho-
ko-tabbymaskede far: ch: »Reoky Jnala« er
cr-r »sandlarvet« egyptisk trlau) som bærer den

DEN EGYPTISI(E MAU Al Frieda St. Sauaeu, »Cat \(orld«, marts-april 74

choko (bronze) faktcr; »Solitaire Amulette.,
også efter -Ina1a, er en bronze egyptisk mau
med øjne som grØnne opaier. »Solitaire Ra-

ma<<, endntL en sandfarvet, faldet efter »Rus-
ha,r, Roma;ro«, cn chokotabbymasket siam,
bærer så:ecies også den chcko faktor. Disse
tre hunner a{ udmærket og ensaftet t.r,pe skal
frembringe de vigtigste udkrl,dslringslinjer,
som om kort tid bliver nødvendige for at
opietholde den nr-Lr,ærende modstandskraft og
Irugtbarc avlslesultater.

Mcd de fremragende ar,lsdyr ti1 grund,
son.] rLr existereL. håber vi inden for de kom-
mende 1)-18 måneder at kunne præsentere

den perfekte, relnharnerede, treclje generation
al egyptisk n'rau-killinger ti1 godkendelse for
GCCF, så de kan få lov ti1 at indtage deres
plads blandt de officielt anerkendte racer i
Englard. (Overs. anm.: Dette er endnu ikke
sket).

Den egl,ptisl<e mau er cn af de ældste opdræt
blandt tan'rkatte. Det et en »ægte<( race) som

avler rent, og sonr ikhe - i modsætning til
visse antagelser cr blevet udvihlet ved
krydsavi.

Racen blev introduceret I USA i L953 af
den russiske emigrat.rt, prinsesse Nathalie
Troubetskol,, hvis stalnnavn e.r )>F'atima<i.

Under del anden verdenskrig boede prinses-

sen i Rom mcd sine egyptiske mau'er. Da
hun bragte den:r med sig til USA, ovetføtle
l'run deres stamtavlcr til »Cat Fanciers Fede-

ration (CFF). Det var imidlertid Iørst i
1968, at de blev fuldt og helt anerkendt af

rlette forbund" I det år blev standarden for
den EM (Overs. anm.: dennc Iorkortelse bru-

lles om den cgyptiske mar-r) offettliggjort i
CCF's årsbcre tning.

Prinsesse 'Iroubetsl<oy havde i sin ticl fåer

sinc katte fra Egypten. Men cndnu har clet

ikhc været n'ruligt at få fat i flere dvr fra
dette 1and. så1edes at alle nr-Lværcnde EM
i USA er efterkommere af >>Fatirla<<-kattene.

Jeg crhr,en,ede mine forste EM fra prin-
sessen, to s[)stre: »Fatima's Fausta<< og »Fari-

rnzr's Francesca<,, som har fået adskillige kuld
med fremragende killinger. T{unnerne modnes

sent og kommer i 1øbetid ca. en gang hver-

anden eller -tredje måned. I)e bærer detes

killingcr mellem 6J og 69 clage. og killin-
22

ge me plejer at die mindst 6 uger, førend
de viser nogensomhelst interesse i at 1ære

at spise.
Studier af den tidlige egyptisl(e hunst viser

os katte med clet tydelige pelsmønster, som

vore clagcs EM har. Som en eftcrkon.rmer aI

»Fciis L.vbica« og - måske også - »Fe1is

Lybia Oueata« (der findes i Ethiopien) giver

den EM's langc ben og langstrakte krop den
en gang, der mere ligner panterens end hus-

kattens. Mcd dens praglfulde hoved, stålende
ojr-re n.rcd enorme sorte pupiller og slående

nonstertegning er dcnne kat err stor pryd {or
ethvert hjem. Dog er dcn, fordi den først

(Fortsættes sicle 2l).

I:ngelsk egJ'ptisk ntLtu :

Panscustt.n Zerinu.



Arnerikansk egyptisk mau

Pbaraonernes pletted.e kat

for ganske nyiig er blevet husdyrtæmmet, en
grusom jæger.

EM-hannerne er stort set kendeligt større
end hunnerne. Katten er plettet på forskellig
vis, mens ben og hale er kraftigt ringet. Der
skal være mindst 6t brudt halsbånd mellem
hals og bryst og en rygstribe løbende ned

langs rygraden til halespidsen. Pletterne fore-
kommer i mange former og størrelser, idet
de nogle gange danner en stjernelignende

tegning mellem skuldrene. De store, orien-
talsk skrånende øjne er stikkelsbærgrønne.

Der er to anerkendte farver inden for ra-
cen: sØlv og brcnze. De sølvfarvede (: sil-
ver) varierer fra meget lys ti1 mellembund-
farve med mørke kontrastmatkeringer. Den
blonze er lysbrun med mørkebrune tegnin-
gel.

EM er sædvanligvis overordentlig sky. -
Som sådanne er de ideelle for hjem, hvor
katte ikke er tilladte, idet de forsvinder i
samme øjebiik dørklokken ringer. Kun regel-
mæssigt kommende gæster, som hat vundet
deres tillid, kan glæde sig over dem. De er
meget kærlige og udstøder en sødt kvidrende
lyd, nærmest som en fugl.

Repræsentanter for racen har været udstil-
let over hele Europa (dog ikke i Danmark
end.nu. Overs. anm.) og langs USAs østkyst
fra Florida ti1 Canada. Yderligere intetesse
uCvikler sig, og den EM dukker også op i
andre dele af USA. Den første egyptiske mau,
som vandt champion-titlen her, var en sølv-
farvet hun: ,>Baba of Fatima".

Overs.: LC.

Om »den langhalede
Al Erik Bugge.

I forrige nummer af ,>Ilvæssebrættet<< anbe-
faler Sine Kofod, at man anvender >>den

langhalede lr{anx« som partnet for en normal
Manx, idet hun med denne betegnelse hen-
tyder tii de killinger med normal halelængde,
der på grund af heterozygotien falder i de
fleste Manx-kuld.

Tankegangen er den, at man ved denne
blandede parring helt undgår den dødelige
1.41,{-kombination og dermed også de kom-
plikationer den kan give for kuldets øvrige
fostre. Det samme opnår man ganske vist ved
at indparre Europ6, men da er det mere usik-
kert, hvilke egenskaber de eventuelle Manx-
killinger vil få.

I disse betragtninger er ieg fuldkommer-r
enig, men der er nogle detaljer i den gene-

tiske forklaring, ieg kunne ønske at kommen-
tefe.

1. Der er en let iagttagelig forskel mellem
et dødt foster og en levende haleløs kat, M-

manx«
genet er derfor ikke dominerende over m-
geoet, men de to gener er tvæftimod et a{

de få eksempler på jævnbyrdige gener hos

katten. (Det er ikke urimeligt at betragte en

liat med degenereret hale som en mellemting
rneliem en normal kat og en helt bortdege-
nereret kat).

2. Den varierende halelængde kan bedst
forklares på {ølgende måde: Der findes hos
alle katte, med eller uden hale, et sæt gener)
der kontrollerer en a.velig degeneration af
hvirvelsøjlen. Denne degeneration kan, hvis
den komn.rer til udryk, v4ligre fra »megei
kott hale« (stumpy) over ,>mangel på hale«
(rurnpy) til alvorlige læsioner af bækken og
selve rygsøjlen. Normalt kommer disse arve-

anlæg imidlertid ikke til udtryk, fordi de er
hypostatiske overfor kombinationen mm på

ldanx-locus. Mm-kombinatio'nen hos Manx
lukker op for disse andre gener, men det
er dem, der bestemmer, hvordan katten bli-
r,er. Eftersom disse gener er helt uden kon-
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sekvenser hos katte med nrm-kombinationen,
vi1 det være ganske tilfældigt, hvad en kat,
hvis forfædre gennem generationer har haft
lang hale, bærer på. For Manx-katte derimod
er der sket en vis udvælgelse, og deres mm-
killinger vil naturligvis ikke bære på andet,
end hvad de Ifu fn forældrene.

3. Det er sandsynligt, at ikke blot hale-
løsheden, men også en række andre typiske
Manx-ræk, dirigeres af gener, der er hypo-
statiske over{or mm. Derfor vil jeg foreræk-
ke betegnelsen krypto-Manx, dvs. kat med

skulte Manx-anlæg, for de langhalede kil-
linger efter Manx-{oræ1dre. Af samme grund
ror jeg ikke, at man kan se på dem, hvilke
der vil give Manx-killinger, e1ler at der vil
være noget formåi med en dommetbedøm-
melse, de vi1 absolut knn være »til hjemme-
brug«, dvs. anvendelige i avlen, men uegnede

til udstillinger. Hvis de helt ville erstatte

indparring med Europ6, kunne man måske

nå ftem til et Manx-opdræt, der fortjener be-

tegnelsen >>en race<(.

Referat a[. det andet studiekredsmøde
i Odense den 16. novembet 1974.
Den 16. nov.74 afholdtes det andet møde i
denne sæson. Emnet var denne gang KAT-
TENS ERNÆRI.NG.

Det er jo et meget vigtigt punkt i kattens
daglige liv. Det sås også af det store antal
cieltagere, som meget interesseret lyttede til,
hvad Alice Heinsen kunne fortæ1Ie os om
katte og mad. Alice Heinsen holdt et meget
belærende og instruktivt foredrag, hvor vi fik
en gennemgang af de stoffer, som er afgø-
rende for kattens sundhed og vækst.

Det vil her være umuligt at bdnge et fuld-
stændigt referat, men et resum6 af de vigtig-
ste punkter vil sikkert have interesse {or vore
1æsere.

De for katten nødvendige stoffer opdeles
i kalorier, mineraler, vitaminer og vand.

KaLorier (forbrændingsstoffer) får katten
ira protein, kulhydrater og fedt.

Protein findes i næsten alle fødemidler og
er det vigtigste af forbrændingsstofferne, da
det bruges både til forbrænding og til opbyg-
ning af nye celler. Katten er i stand til at
forbrænde protein fuldstændigt og har dedor
et meget stort proteinbehov.

Kulhydrater - bl. a. i kornproduktet *
forbrændes dårligt og bør derfot ikke bruges
i særlig store mængdet.

Fedthrildige fødevarer kan katten derimod
godt forbrænde.

Mineraler. Her er de vigtigste kalk (cal-

cium), fosfor og jern.
Kalk og lost'or opbygger - med tilstede-

t+

værelsen af D-vitamin - knoglevæv. I kød og

{isk findes større rnængder {osfor end kalk,
som der{or skal tilføres ved at give et kalk-
tilskud i form af calcium lactat (mælkesur
kalk). Dette er især vigtigt for killinger i
voksealderen.

Jern optages i tilstæhkelig mængde fra
føden og behøver ikke at tilføres.

Vitaminer. Her et A-uitaruin aI meget stor
betydning, Kattens behov er 7-8 gange større
end hos mennesker. Normal vækst, sunde
slimhinder og klare øjne er afhængig af A-
vitaminer.

D-oitamin er som nævnt nødvendig for
knogleopbygningen sammen med A-vitamin,
men for meget A-vitamin kan nedbryde D-
vitaminet. Begge disse vitaminer »>oplagres<r i
organismen. Man skal derfor passe på over-
dosering.

B-uitanzin omfatter en hel gruppe. Disse
vitaminer kan ikke »oplagres«, og man må
der{or sørge lor konstant tilførsel. Dette
vitamin er nødvendigt for vækst, pels, nerver
og stofskifte.

C-uitanzin danner kattens egen organisme,
og den kan faktisk klare sig uden grøntsager,
men mange katte kan godt lide grøntsager,
og der er derfor et udmærket fyldstof, hvis
man vi1 slanke sin kat. Grøntsager har også
en god virkning på fordøjelsen.

Foruden disse vitaminer har katten behov
{or bl. a. E-aitamin, som har betydning {or
forplantningen. K-vitamin har betydning for



blodets koagulation, og dette danner katten -
ligesom C-vitamin - selv i organismen.

Endelig er der H-Ditamin, som er et spe-

cie't »pelsvitamin<<. Ligesom B-vitamin kan
det ikke overdoseres, da evt. overskud ud-
skilles med urinen. Det er værd at være
opmærhsom på H-vitamin, hvis man synes,
at pelsen er lidt medtaget, f. eks. efter fælde-
tiden. Det findes ikke i de normale vitamin-
præparater til katte, men kun i fabrikatet
»Mutnil<<-

Vand tænker man normalt ikke på som et
vigtigt stof, men ved sygdomme med opkast-
ninger og diarr6er kan det være nødvendigt
at tilløte væske, da der ellers kan opstå et
stort væsketab. Katte, som drikker meget
lidt, vil som æidre have større risiko for at
få urinvejssygdomme, fordi urinen bliver {or
koncentreret. Dette kan man mcdvirke ved at

salte kogeoandet til lisk ganske normalt og
hælde lidt al det ooer fisken. Man bar nem-
lig påoist, at blot 7 pct. almindelig salt lor-
øger urinmængden rzted 50-100 pct.

A{ disse nævnte stoffer er dagsbehovet for
en voksen kat:

Kalk 200-400 mg. Fosfor 150-400 mg.
A-vit. 1600-2000 int. enh. Br-vit. 400 mmg.
Brvit. 200 mmg. D-vit. 50-100 i.e. (De høje-
ste tal er for killinger i voksealderen).

Kaloriebehovet er 60 kal. pr. kg legems-
vægt. Proteinbehovet er 5 S pr.kg legems-
vægt. Vandbehiovet er 60 ml pr. kg legerns-
vægt.

Man kan heraf se, at der er meget vigtigt,
at katten får en alsidig kost, så den får alle

de stoffer, den behøver. En alsidig kattekost
kan bestå af:

Hierter, som er et af de bedste kød-foder-
midler, man kan give katten, da det indehol-
der meget protein og B-vitamin.

Oksekød er efterhånden for dyrt som katte-
mad og ikke så sundt som hierter. Det inde-
holder dog meget protein.

Leaer indeholder så store mængder-A-vita-
min, at blot J0 g leaer om ugefi dækker
behouet. Spiser 6ns kat ikke lever, må man
give tilskud af A-vitamin.

Sild og makrel er til gengæld de stØrste
D-vitaminkilder, og man bør vænne sig til
at betragte A- og D-vitaminer i sammenhæng.
Spiser katten meget sild, men ingen lever, må
dens A-vitaminbehov ikke gives som lever-
tran (der vi1 så blive overskud af D-vita-
miner), men som rene A-vitamindråber eller
piller. Man kan f. eks. give tilskud af A-
vitamin 6n gang o,m måneden i tabletform,
nemlig 50.000 i.e., men kun hais katten ikke
spiser leoer. Spiser katten hverken lever eller
sild, kan man give tilskud af almindelig tor-
skelevertran.

TorsÅ indeholder meger protein, men vita-
minindholdet er meget ringe. Så »torskefilet-
spisere<< er sær1igt udsatte for at få, mangel-
sygdomme, hvis de ikke får et alsidigt vita-
mintilskud.

Torskerogn er et virkelig godt foder - både
frisk og på dåse. Den er rig på både protein
cg vitaminer. Bør gives ofte og kan nemt
blandes med andet foder.

Fjerkræ, både råt eller stegt, indeholder
- i modsætning til kød - en hel del A-vita-
min.

Husk JYRAKs forårsudstilling
3.-4. maj i Skalborg !

Tilmelding hos Susanna Bugge.
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Æggeblomrner er meget næringsholdige og
bør gives ofte, enten a1ene, kogt eller rå e1ler
blandet i maden eller f. eks. rørt op med
el<sportfløde.

Almindelig ctst og hytteosl er meget ve1-

egnet til katte, da det indeholder meget kalk
cg protein.

Arlælk tåles ikke så godt af de fleste katte,
cla de mangler et enzym, som kan nedbryde
laktosen i mælken. Et 1et syrnet mælkepro-
dulrt som f . eks. ymer eller lign. er udmærket
Ior katten. Ligeledes eksportlløde, som de
ileste katte er glade for. Det indeholder også

Hierte
Oksekød
Lever
Hønsekød
Torsk
Torskerogn
I Iornfis[<
sild
Rødsp.i skrubbe
Makrel
'Iorskelcver

TLrnfisk, dåse
Sardiner, dåse
EI<sportfløde
Æggeb.lomme
Ost, {uldfed
Elytteost

Dette kan soln sagt kun blive et resum6
af, hvad Alice Ilelnsen {ortalte os, men vi1
man vide mere om kattens ernæring, er dette
spørgsmål udiørligt omtalt i bogen »Jeg har

en de1 A-vitaminer.
Man bør huske, at mælkeprodukter aLdrig

br,tr git,es salnmen med eller t'or tæt på kød-
rnåltid. Mælk og kød samtidig Øger risikoen
for mavebesvær.

En vohsen kat bchøver ca. 200 g foder pr.
dag. Det kan naturligvis variere meget. En
aktiv kat behøver mere og en inaktiv min-
dre, men som gennemsnit er 200 g passende.

I nedqnståcnde sk(mx gives en oversigt
over de omtalte næringsstot'lers lordeling i
de lorskellige tødemidler udregnet pr. 100
g foder:
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, som Alice Heinsen har skrevet i sam-

arbejde med to dyrlæger. Bogen er netop ud-

kommet på Politikens Forlag. /.,4. og\V.C.
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?ension fo,
KATTE

HUNDE
Århus Dyrepension

er netop nu

AF KAJORTOK'
Lilla, chokolade, blå, røde, skildpadde og

brune burmeserkillinger til salg.
lngelisa Børresen,

Jeppe Aa!<jeersvej 20, 9200 Skalborg,
tetf. 08 - 180262.

SIGIRIYA
2,3 vildtfarvede killinger, 1. '13-12-74 efter int.
ch. Alice af Yala og int. ch. Sascha Deuxi6me

du Loup.
Jørgen K. Andersen,

'fietgens A116 51r, 5000 Odense, llf. 09 - 14 03 42

SIGIRIYA
Røde og vildtfarvede abykillinger, 1. 1-2-75 efl.
David Fuscus af Sigiriya og int. ch. Red
Gitane Lina af Nubia.

Jørgen K. Andersen,
Tietgens Al16 511, 5000 Odense, tlf. 09 - 14 03 42

AF GAMMEL VARTOV
1,2 Cornish Rex killinger i forskellige farver

til salg.
Fanny Eldevig,

Gl. Vartov Vej 23, 2900 Hellerup,
telf. 01 - HE 10125.

Til avlstjeneste

af INI
Brunmaskede og tabbymaskede siameser

avlshanner.
lrma Enø Pedersen,

Dalby lvløllegaard, Dalby, 4281 Gørlev,
telf. 03 - 5592 19.

Sort perserhan:
SAMBO VON BOGKVIST

S. og H. Bybierg,
Prangervej 27, 7OO0 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Viaduktvej, Viby
Telefon 06 - 1477 88

Rød perserhan:
HASSAN AF PANJA

Klrslen 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 Kitrdahl,

Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg,
telf. 06 - 38 60 58.

Rødtabby europ6:
lnt. ch. ASSER VON CASSELGREEN

Lene W. Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse, 4340 følbse,

telf. 03 - 48 94 16.

MIAKEE's ARTEMIS
blåmasket colourpoint (1 CAC).

Gitte Bundgaard,
Bæksminde, Kousheden, 9340 Aså,

tel,. 08 - 841461.

Svensk import: Brunmasket siamhan:
KATTJA-LO'S TAWI

Dorothea Brockholf,
Skowej 80, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 17 69.

PERSERHANNER:
Ch. lbbo af IVlarcopolo (sort).

Ringo af Bangalores (blå).
Dora og Egon Strellner,

lvlirabellevej 5, Vejgård, 9OOO Ålborg,
telf. 08 - 13 19 42.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 08 - 180262.

'I
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Champ. Rangoon Wimsey (brunmasket).

_. lnger Fløe Cralack,
Søndergård, Ribevej,,40, 6740 Bramminge,

telf. 05 - l73669.

Stamnavh OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birte Stubsgaard, ::

Tennisvei 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

Tabbymasket SIAMESER:
Ch. Fangorn Vespasian, flere gange far

til bedste KH ung-d_yr/kuld.
Ebba Aalegaard,

Bykærvej 6, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund
:. r.'' i telf.' 03 - 31 2413.

Opdrættere

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
EIsa Dolberg,

Øer, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 341481

Slamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle rnaskefarver.
Gonnie Grøn,

Toftagervej.S, 2700 Brønshøj, telf. 01 - 604212

SRIWIJAYA
Abyssinier-opd ræt.

_ Sianette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

. telf. 06 - 8531 3't.

»CRIMSON«

Opdræt af rødtabby europ6, manx og
devon rex.

Lene'Wåle Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse, 4340 'lølløse,

tetf. Og - 489416,

. SIGIRIYA
Opdraet af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Tietgens A116 51,5000 Odense, t|f.09r140342

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

livlige killinger sælges leilighedsvis.
Dorothea Brockhoff, '

Skowej 80, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 17 69.

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

vi ldtfarvet abyssinieropdræt.
. Lis Rhymer Friis;

'Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471' gøndersø,

tlf. 09 - 891503.

STAMNAVN de Desir6e'
Opdræt af perserkillinger i flere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanna Cond6 vanlt Veen,

Ros'envej 30, 3660 Stenløse, llf,03-'1'70942.

Stamnavn »BODWIN«
Opdræt af cornish rex - katte med blidt

' temperament.
Susanna ,Bugge,

Kærlodden 7,8320 Mårslet, telf.06 - 272819.

CAREZZANDO
Opdræt af sorte, røde og qkildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.
. Bente og Erland Johansen,

Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324.

»AF DYREBORG«
Burmeser-opd ræt.

Winna og Kai Greve,
St. Stege l3, Dyreborg,5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

Siamnavn MALAKKA's
Opdrætter af lillamaskede og blåmaskede,

sl(ildpaddemaskede siamesei-e sa:Tt chartreux
Bestillinger modtages.

. Ut[a og Karl V. Johannsen,
Konkel 23; 6300 Gråsten,

1P

AF SCI-I1/ANNER
Brunmaskede siamesere. - Killinger lejligheds-

vis til salg. Bestillinger modtages.
Frida og K. E. Bach Larsen,

F.rrkildevej 77, 9000 Alborg, tef. 08 - 157774.

AF TAB4S perseropdræt
ifarverne skildpadde, sort, creme, blå og
båcreme. Killinger lejlighedsvis til salg.
. Birgil og Johnny Semak,

Østerbakken 24, q3lo Broager,
-: telf. 04 - 423225, lokal 27 (mell. 12-13)



Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat

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

Virker samtidig desinficerende
og nedsætter derfor smittefaren

Flerner enhver lugt
hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticfiasker med 3/a

liter samt iøkonomidunk med lllzliler
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken F{ern 7800 Skive.

Katteri »CRESCENDO«
Opdræt af: Colourpoint, chinchilla og shaded silver.

AVLSHANNER: Colourpoint, eng. import: t\4ingchiu tr4ac (1 CAC).
2 år i lræk far til bedste colourpoint i England.

Chinchilla, eng. import: Rozel Puccini.

KILLINGER til salg: chinchilla, blåmasket colourpoint (efter eng.
import (Nl1andarin Husquana) og tablcymasket colourpoint.

Opdræt af brun-, blå-, chokolade- og tabbymasket siam samt silvertabby
europ6. - Ch. Silver Tiger til avlstjeneste.

KATTEARTIKLER af enhver art: Se ,Hvæssebrættet« nr. 3 og 4 1974.

AALEGAARD's HUNDE- og KATTESERVICE
Aalekistevej 122 . 2720 Vanløse.

Telefon (01) 71 8993 og (03) 31 2413.



Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

Kattekurve
Halsbånd - seler
IVadskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane Ail6 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade:

KISSA:
Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D
Helsinki 20, Finland.

Abonnementspris:10 f.mk.

*

KATTEN VÅR:
Sonja Bargel
Heggevn 15 F
'1430 SIattum, Norge.

Abonnementspris: 20 n.kr

*

VÅRA KATTAR:
Box 56, 51047 Fristad
Sverige.

Abonnementspr,s 16 s. kr

*

KATTEN:
lvlogens Frantzen
Fiemmingsvej 10

3560 Stenløse.

*

RACEKATTEN:
Elly Duch
Dalvangen 29

2700 BtØnshøj.

Abonnementspris 45 kt


