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I:']:'!!i: UA!KIN6ATS BJERGBY. 98OO HJøRRING

SERS!DEBILLEDET,
d.- - :gen er taget af Palle Fiblger, Århus,
r:.=: \],'inna Greve, der smilende overrækker
p:,:.rier ti1 ejer og op<Jrætter a fbedste lang-
håiskuid, A. Reidl, BRD, med hans »Tom
Krle s« b1å perserkulC. Esbierg 14. sept. i5,
NB: Å1le fotos {ra Esbjerg er taget af

Fibigerl

JYRAK siger læserne tak for / 975

- 0g ønsker alle et godt ryttår 19761

DEAD-LINE:

for stof, som ønskes medtaget i m. 7f76, et

løtdag den 27.-12.-1975. Stollet sendes trl
Susanna Bagge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet.

Annoncer til Vinna Greae.
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NY STAMBOGSSEKRETÆR
- et laruel til Grethe og et goddau til Vibeke:

Jeg vi1 tro, at mange vi1 blive overraskede over denne

meddelelse. Grethe Jensen har jo haft denne post i 10 år

og er faktisk blevet en institution. Hvad der end skete

inden for JYRAK 6n ting var sikker: Grethe var stam-

bogssekretær.

Men hvorfor vi1 Grethe så ikke mere? Hun har jo på

allerbedste måde udført dette hver.,, til medlemmernes

fulde tilfredshed i så mange år!

Ja, hun har værct med i bestyrelsesarbejdet fra den tid,
da interessen for katte så småt begyndte at brede sig ti1
en større kreds - indtil i dag, hvor vi er inde i en rivende

udvikling.
D6n er netop skyld i, at Grethe har taget sin beslutning
nu. Udviklingen - også inden for kattesporten - går jo i
øjeblikket, b1. a. r,ia lovgir,,ningen i FELIS DANICA, des-

værre i en så teknisk retning, at det ikke længere er ti1-

strækkeligt med mange års praktisk erfating. Kravene til
den teoretiske - hermed også den genetiske - viden er i
dag så store, at Grethe har følt, at hendes viden ikke læn-

gere slår ti1. Dette standpunkt har den ø\,rige bestyrelse -
on.rend med stor beklagelse - måttet acceptere.

Vi vi1 her rette en meget varm tak til Grethe for hendes

store og samvittighedsfulde arbejde i de mange år! Og

vi er glade {or, at hun stadig som best,vrelsesmedlem vil
være vore medlemmer behjælpelig med deres katteproble-

mer. Grethes menneskelige varme er især til gar.n og glæde

for vore mange nye, som hun altid hjæ1per ti1 at 1øse de

prcblemer, som man kan komme ud {or som n-vbagt katte-

ejer.
Vor nye stambogssekretær er Vibeke Gamst, som jo også

leder den nordjyske studiekreds. Hun er bl. a. også meget

interesseret i genetik og har derfor sagt ja ti1 at overtage
stambogssekretærens krævende arbejde, og den øvrige be-

styrelse ønsker hende held og lykke med jobbet. 'Vinna.

NY REDAKTØR - ja, hvem mon?
Ved sidste bestyrelsesmøde i JYRAK den 15.-L5. nov.

enedes man om, at >>Hvæssebrættet« videreføres af et
redaktionsteam, bestående af rVinna Greve, Vibeke Gamst,
Susanna Bugge som ansvarshavende rcdaktør og Bent
Elund. Nærmere oplysninger fremkommer i m. l/76. Evt.
ændringer i annoncer sker ved henvendelse til Winna,
telf. 09 - 61 19 81.



J YRAKs efterårsudstilling I Esbjerg
Yi havde denne gang valgt at holde udstil-
ling i E,sbjerg. Under forberedelserne mødre
r-i en del betænkelige ansigter. Om vi dog
menrc-, at vestiyclerne gad se på katte, og oni
uis.illerne vi1le begive sig helt ,ud vestpåo?
D:t lar sclvfølgelig ikke til at sige på for:-
hånd. men vi mente altså, at nu måtte vi
:rir:. et {remstød for katte her. Nu er
Esl-.jerg en stor og levende Lry. Her findes
,.1 nok en af de smukkeste - og til vort {or-
::::l berlst egnede - haller i Dann-rark. - Så
.:,,:.runden foi e.] racekatteudstiiling var
r:- a C.

Dcr 13. september kunne vi så åbne
.ri IiÅK's hidril største udstilling med næsten
i)0 katalognurnre. Og vi kunne vise det
s-,1r'ste antal killinger nogensinde på en dansk
L:.-sri1ling.

Yestil,derne strømmede til for at se kat-
rere. så det også publikumsmæssigt blev vor
hiCiil største udstilling. For at give dern
muiighed for at {å noget at vide om de en-
k:lrc racer har,de vi til denne udstiliing lavet
iogle iniormationstavler, der i tekst og bil-
l:Cer gar, opiysning hercm. Det er tanker,
a: disse tavler skal udbygges og være et fast
r'-:;rkr på udstillingerne.

Som dommere havde vi for langhår: I.
Tr:r.rnrermans-Schep, Holland, Annelise Hack-
ll:rnn. T),skland, og Gun Berg-Petterson, Sve-
::ge. Sidstnævnte var et gensyn fra Skalborg-
.:Jsrillingen. Denne gang dømte hun ungdyr.
D:nmere for korthår var: Hetty van Win-
::r. Holland, og May-Britt Stenander-Johans-
s-'r. Sverige. Disse 5 dommere, som var en
.::':Sination af populære gensyn fra tidligere
.:-.:111inger, og dommere, som ikke Iør har'.=:=r indbudt, arbejdede sig grundigt og
.:.::;:rt gennem de mange katte, således at-,: .o:rdag eftermiddag kunne præsentere de
:.:s:e katte, som blev;

UDSTILLINGENS BEDSTE KATTE:
i-:.:; langhårs voksen: Cinderella af Kam-

:'.'..s. Opdræt: 81å perser. Nr. 61. Opdr.
:: ;;er Lis og Jørgen Nielsen, Racekatten.

1..-.:= langhårs kastrat: Arkus von Losch-
-::2. Opdræt: Hvid med orange øine.
i:: .:j. Q06.. og ejer: Karin Kriiger, BRD.

i--.:. ianghårs ungdyr: Golden Simba af

Udstillingens absolut ældste kat: Bambino af
Syluest, l. 30.7.60 - rød perserban, opdr.: E.

J ensen Møller, eer: I ean Price, lK.
Tabas. Opdræt: Rød perser. Nr. 78. Opdr.
og ejer Birgit og Johnny Semak, JYRAK.

Bedste langhårs kuld: Tom Kyles kuld.
Nr. 18. Opdr. og ejer Adolf, BRD.

Bedste langhårs voksen, modsat køn: Rinco
af Jekama. Opdræt: BIå colourpoint. Nr.
164. Opdr. .|. Pedersen. Ejer Sigrid
Hald, JYRAK.

Bedste langhårs opdræt: Stamnavn Persia.
Nr. 199. Opdr. Annelise og Claus Nielsen,
DARAK.

Bedste langhårs veteran: Int. pr. Sam Persia.
Opdræt: Hvid perser, Nr. 201. Opdr.
Annelise Nielsen. Ejer Lise Ravn-
fohnsen, DK.

Mis Esbierg: Bækgårdens ku1d. Opdræt:
Colourpoint. Nr. 5. Opdr. og eler: Jenny
Svennesen, JYRAK.

Bedste korthårs voksen: Clementine af Fre-
denslund. Opdræt: Abyssinier-hun. Nr.
248. Opdr. og ejer Lis Rhymer Friis, JK.

Bedste korthårs kasrat: Carezzando's Blue
Aga Khan. Opdræt: Charreux. Nt. 227.

Fortsættes side 4.
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Opdr. Bente Johansen, RK. Ejer Bodil
Sneskov, DK.

Bedste korthårs ungdyr: Robin af Sriwiaya.
Opdræt: Rød abyssinier. Nr. 251. Opdr.
og ejer Sianette Kwee, JK.

Bedste korthårs kuld: Fredenslund's ku1d.
Opdræt: Siam. Nr. 207. Opdr. og ejer
Lis Rhymer f'riis, JK.

Bedste korthårs voksen, modsat køn: Mads
af Gammel Vartov. Opdræt: Rødplettet
europ6-han. Nr. 212. Opdr. Fanny Eldevig,
RK. Ejer Bente Burchardt, RK.

BEDST I RACEN blev fø!9. katte:
Bedste. colourpoint: Nr. 164. Rinco af

Jekama, blå. Opdr. Jens Pedersen, JK.
Ejer Sigrid Hald, JK.

Bedste europ6: Nr. 232. Rødplettet, Mads af
Gammel Vartov. Odr. Fanny tldevig.
Ejer Bente Burchardt, RK.

Bedste abyssinier: Nr. 248. Rød aby Clemen-
tine af Fredenslund. Opdt. og ejer:
Lis Rhymer Friis, JK.

Bedste burma: Nr. 297. Brun burma Trine
af Bøgebakken. Opdr. og ejer Anna
Ibsen, JK.

Bedste siam: Nr. 123. Tabbymasket siam
Don Pancho van Juarro. Opdr. og ejer

J. E. Coree-Smit, Holland.
Bedste rex: Nr. 129. Loumika's Kinzo. Opdr.

og ejer Annelise Jacobsen, JK.

Esbjerg-udstillingen blev således i alle må-
der en succes. Dette skyldes jo mange ting.
For det første, at udstillerne mØdte op i så

stort tal. Det er jo dejligt at se gamle ken-
dinge og også en masse nye ansigter. Vi må
jo ikke glemme, at en katteudstilling også

har den meget vigtige opgave at skabe intet-
esse cg goodwill for katte i de byer, vi gæ-

ster. Så derfor er det dejligt, at så mange
vil komme og vise deres katte.

Detnæst er vi heldige at have en gruppe
medlemmer, som til hver udstilling gør et
meget stort arbejde for, at det hele skal
klappe. Så har vi vore lokale medlemmer,
som også i Esbjerg mødte op og hjalp til.
Og som inden udstillingen havde sørget for
ophængning af plakater i så stort tal, at man
skulle være uheldig, hvis man ikke fik øje
på en af dem.

Alle disse forskellige »led« i det store ma-
skineri, en sådan udstilling er, vil vi takke
for deres medvirken til en stor og dejlig
udstilling.

PS: Jeg hat dog en dråbe malurt at dryppe
i dette glædens bæger, nærmere betegnet i
sandsækkene. Nu havde i i Stadionhallen
opstillet en stor affaldscontainer. Vi regnede
så med, at altald - herunder indhold af
snavsede wc-bakker - vi1le blive tømt her.
Men ak - vi måtte alligevel kassere 3 sække
halvt fyldt med rent kattesand, fordi nogle
udstillete havde brugt dem som affaldssække.
Det gåt altså ikke! Det er ærgedige penge

at smide ud, når det så nemt kunne være
undgået. Så vil I ikke nok se, hvad der et
i sækkene, før I smider affald i. 'Winna.

F,'i:.. Rhyruer Friis bjælper domrner Hetty i:an Winsen med Fred,enslu;ds siamkuld, der
bleu bedste KH-kultl.

4



17ctt1' uan \x/insen lykønsker sio"nette Ktaee- ejer og opdl. dl bedste KH-ungd,yr: Robin
al Sriwijaya, ro:! aby-han.

/l-R,4Ks bidtil største publikums-succes: Es bjerg 13.-14. sept.75. Prænzieouerrækkelsens
tilskuere søndag klokken 15,30.
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Til lykke JYRAK!
Hilsen lra Hetty van Winsen.

Ved at tænke tilbage ti1 den meget behagelige
weekend i Esbjerg fø1er jeg trang ti1 at 1yk-
ønske JYRAK gennem disse linier i Hvæsse-
brættet med den vidunderlige udstilling, de
havde stablet på benene. Hallen var en af de
bedste, jeg har set med siddepladser på
begge sider af opstillingsarealet, så udstillerne
og besøgende kunne slappe af og snakke om
katte. De opstillede plancher midt i rummet
så ikke blot tiltalende ud, men viste sig også
at være en udmærket måde at sprede op-
Iysning på ti1 publikum.

Domn'rerlokalet havde alt, hvad man kunne
ønske sig: klart dagsl.vs, ingen spektakel og
tilstrækkclig mange dommerbure.

Jeg har altid været imponeret af danske
udstilleres forhold til udstillinger; de synes

at kunne tage et nederlag. Dette indtryk fik
jeg bekræftet i Esbjerg. Da bedømmelserne
var oveistået, kom folk hen til [-rig for at
tahke {or mine omfattende rapporter (ingen
klagede ovet mine kragetæer!); mange var
helt enige med mig, selv om deres katte ikke
vandt el1er fik certifikat. Hvilken beundrings-
værdig mentalitetl Jeg takker dem alle for
at have fremvist deres katte - næsten a1le

Lrden undtagelse - i så ulastelig tilstand.

Kvaliteten af de katte, jeg dømte, r,ar
meget hØ,, især aby'ernes. I åben klasse {or
vildtfarvede ab1,-hunner ville jeg have r,æret
henrykt for at kunne give 2 CAC'er, da
beggc hunner var af champion-standardl Jeg
ser i kataloget, at begge disse katte sammen
med Bedste Korthårs Ungdyr er afkcm efter
int. ch. Sascha Deuxi6me du Loup. Da jeg
for nogle år siden Iandt denne kat ti1 hr.
Fibiger, kunne jeg garantere, at katten var
et Lrdmærket eksemplar af tacen, og at hans
afstamning indeholdt en meget tiltrængt blod-
fornyelse. Men jeg kunne ikke forudsige
hrns kvalifikationer som avlshan. Jeg blev
der{or g1ædeligt overrasket, da jeg så hans
gunstige indflydelse på afkommet. Selv om
nl,heden om hans forsvinden er beklagelig,
kan man sige, at hans korte liv dog var me-

get lykkeligt - og det er en de1 mere, end
n-ran kan sige om andre avlshanners liv.

Også burmeserne synes at have gjort frem-
b

skridt, og jeg havde nogle henrivende eksem-
plarer af denne race sammen med nogle gode
eksemplarer i de nye farver. Det var ydersr
uheld.igt, at nogle af hunnerne øjensynligt
endnu ammede killinger. Jeg vi1 gerne over-
fcr udstillerne påpege, at det er bedre ikke
at udstille disse katte. Når alt kommer til
a1t, er en udstilling jo en skønhedskonkur-
rence, og ingen hunkat tager sig særlig godt
ud i den tilstand.

Cornish Rex'erne var a{ hø1 kvalitet, uden
C,et mindstc tegn på barhed. Den henrivende
li11e Devon killing havde ingen besvær med
at vinde min specialpræmie ti1 »Killingen,
der stjal mit hierte«.

Det var en glæde at dømme kuldklassen,
seh, om det ikke er en nem sag at finde
det bedste kuld blandt 73. Iee beklager at
måtte sige, at et kuld var i så dår1ig tilstand,
at jeg ikke kunne bedømmc det i angst ior
at smitte de øvrige ki11:inger. Dette var det
eneste tilfæ1de af dårlig sundhed i de klas-
ser, jeg domte.

X4ay Britt Johansson og jeg var helt enige
om valget af de bedste katte. For titlen Bed-
ste Kcrthårs Voksen konkurrerede numrene
I 3 ) 1.XR I I ) oo I )Q (-lcmen tine af Fre-
densluncl (23a) 1.2116, titlen med Mads af
Gammel Vartov (10) som vinder af titlen
Bedste Korthårs Voksen, moclsat køn. (Jeg

så i Hi æssebrættet, at denne kat blev ud-
taget som Bedste Korthirrs Ungdl,r i Skalborg
i foråret, hvor han blev bedømt som makrel-
tabby; siden da er striberne blevet hrudt ti1

pletter, så en omregistrering ti1 Opdræt 10
synes påkrævet).

Bedste Korthårs Kastrat blev valgt blandt
numrene 211 cg 227. Vinderen blev Carez-
zandos Blue Aga Khan (16).

For titlen Bedste Korthårs Ungdyr måtte
vi vælge me11em numrene 25) og )2); Robln
af Sriu,'ijaya (2)a) vandt, med Don Pancho
van Juamo (12) som udstillingens bedste
siam.

Mange tak ti1 bestyrelsen for at have ind-
budt mig ti1 at dømme ved denne deilige
udstilling; tak for den venlige atmoslære cg
for det skønne Kongelige Årskrus, som dotn-
merne {ik overrakt under den hvggeiige mid-
dag.

Fortsættes side 7.



TIL LYKKE (afstutning).
C)gså marrgc tak ti1 \(im Engberts - cn

pligttro dommerelev og ti1 de udmærkede
og opmærksomme steu.arder, fru Vivian
Marx-Nielsen og Aslaug Buggc, Ior a1 deres
hja:ip. Het!\, utut \Vinsen.

IrS: I)et iui ,ltcressere IIvæssebrættcrs
b:-.ci'e at vide, at minclst 4 killinger rejst.r
til Holland efter udstillingen, nemlig 1 roJ
abl,han (Bedste Korthårs UngdyL), 1 rød aby
hun, l brun burmeserhan og l tabby-poirrt
siar.n hun. HuWI .

Lægvelmærketil . .

.JYRÅK's bestyrelse agter at lade FELIS

DANiCA's reviderede stambogs{ørings- og

udstillingsrcgler trvkke og udsende i begyn-

delsen af det nye år. (Spaltepladsen er jo dyr

i bladet, så det gøres i o{fset ligesom vore

senere kataloger),

Stamnavn AF KIVIO

Sagde De CHARTREUX-KATI
Så en SYRlAtvl's med en stamtavle,
der altid tåler at blive set.

Eget opdræt:

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

Engelsk import: PENSYLVA YORICK.

ELISABETH KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvej 206, 8382 Hinnerup,
ie f. 06 * 98 53 16.

Specialopdræt aJ chinchilla-farvede persere,
blå, blåcreme og crem3 - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).

Kilinger leilighedsvis til saig.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

Ærøvej 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 420510.

SOM ENESTE I DANMARKT

Opdræt af cream og bluecream British

Shorthair med ikke experimental stam-

tavle.

Export til: Holland, Tyskland og Norge,

Killinger Ieilighedsvis til salg.

Opdræt af internationale champions

Opdræt af bedste korthår.

Opdræt af bedste korthårsungdyr.

.Opdræt af bedste korthårskuld.

SYRIÅMs
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Kryptorchisme
Per definition er kryptorchisme en fejl op-
r:å:t under dyrets udvikling, bestående i, at
test:klerr-re ikke falder (eiier som vore dyr-
læger siger: »stiger<( o. a.) korrekt ned i pun-
g:n (sootum). Når kun 6n testikel ikke er
tieilsteget, kaldes det almindeligvis >>ensidig
trrryptorchisme«. Ofte betegnes det som >>mo-

norchisme<<; men dette er en teknisk ukcr-
rekt betegnelse, idet ordet betyder, at katten
kun har 6n testikel. Ved ensidig ktyptor-
chisme forstås, at begge testikler er tilstede
hos katten, men kun 6n er nedsteget.

Følgelig vil tosidig kryptorchisme sige, ar
begge testikler er forblevet i bughulen i
stedet for at stige ned i pungen.

I(ryptorchisme kan også bestemmes efter
det sted, hvor testiklen på sin normale van-
dring ned mod pungen bliver siddende fast,
nemlig i bughulen, i lyskekanalen eller lige
før pungen. I sjæ1dne tilfætde kan testiklen
strejfe bcrt fra den normale vandring efter
at have forladt lyskekanalen og vandre rundt
i området omkring lysken og pungen. Dette
kendes under betegnelsen >>ectopisk testikel(<,
dvs. unormalt placeret testikel. En »>van-

drende testikel« kalder man der, når en
testikel - som er nedsteget fuldt normalt til
pungen - derefter rækkes tilbage til om-
rådet omkring lyskekanalen. Testiklen kan
mætkes ved normal beføIing. Man har ment,
at denne tilstand sædvanligvis skyldes en
overaktiv eller usædvanlig stærk kremaster-
rnuskel (den muskel, der løfter testiklerne n.
e.). Smerter i bughulen, kulde eller kvæ-
stelse kan også være årsag hertil.

Hos normale hankatte vil testiklerne sæd-
vanligvis være nedstegne kort efter fødslen -
dog ikke senere end 4 til 5 måneder her-
cfler. Før puberteten er den ikke-nedstegne
testikel fuldt r-rormal af størrelse og udse-
cnde. Efter pubertetens indtæden svinder
clen ind, skrumper og bliver meget slap at se

til og røre ved. Den mest iøjnefaldende mi-
kroskopiske forandring i forhold til den
fuldt udviklede testikel er mangelen på sper-
matogenese, dvs. evnen til at producere sæd-
seller. Senerehen erstattes næsten alt kirte!-
væv af bindevævslignende substans. Denne
degenererende forandring mener man skyldes
den højere legemstemperatur i bughulen. Ex-
8

Ouersat lra L. E. Sealing's artikel
i CAT \T/ORLD, 1174.

perimenter l-ra.r vist, at de samme {orandrin-
ger indLræder. hvis remperaruren i pungcn
kunstigt forhøjes til bughulens højere varme-
grad. En stor procentdel af således tilbage-
blevne testikler er sidenhen i kattens liv
blevet kræftangrebne.

Arvemæssige konsekvenser.

Man mener, at testiklemes manglende ned-
st,gning skyldes anatomiske faktorer (:
kropsbygningsmæssige årsager o. a.) og endo-
krine svigt( dvs. manglende eller dårlig indte-
kirtelfunktion o. a.), specielt yderste foster-
hincles gonadotropiner (dvs. hormoner, som
fremmer væksten af kønsdelene både hos
hanner og hunnet o. a.) Svigtende akti-
vitet i forreste hypofyselap er en anden
mulig årsag. (Den producerer ligeledes rle
omtalte gonadotropiner o. a.)

I-lanset l-rvordan flere faktorer synes at
samarbejde, er næsten alle autoriteter enige
om, at den tilgrundliggende årsag er genetisk
betinget (dvs. arvelig). Den er sandsynligvis
bundet til et eneste vigende gen. D. E. John-
ston har skitseret følgende skema over arve-
ligheden af kryptorchisme, således sorn man
har studeret den hos hunde:

1. normal \ normal*)
100 pct. NORMAL

2. normal 'X bærer af kryptorchisme**)
50 pct. NORMAL, 50 pct. BÆRERD,

3. kryptorchid \ normal
100 pct. BÆRERE

4. bærcr X bærer
25 pct. NORMAL, 50 pct. BÆRERE,

25 pct. KRYPTORCHIDE

1. bærer ; kryptorchide
50 pct. BÆRERE, 50 pct. KRYPTOR-

CHIDE
'x-) normal, både synligt og genetisk.
**) synligt normal, men genetisk unormal
: bærende anlæg for kryptorchisme.

Det har været fremfØrt, at såkaldt »mo-
norchide« hanner avler hunligt afkom, sorn
er sterile. Såvidt ieg v6d, har der intet bevis-

Fortszttes s:de 9.



materiale fc,religget, som kan støtte denne
påstand.

Medicinsk behandling er næsten altid for-
gæves. Dyrlægeprofessionen tillader ikke cn
kirurgisk genskabende behandling, undtagen
i overordentlig sjældne tilfælde, hvor æste-
tiske (dvs. skønhedsmæssige) hensyn er af
største betydning. Indvendingerne imod ope-
rative inigreb baseres på den formening,
man har om, at tilstanden skyldes en arvelig
fejl, og ligeledes på den store sandsynlighed
for senere opstående svulstdannelse.

L;tteratur om emnet:

-T. E. §flhitehead: »Feline Medicine & Sur-
gery<<, p. 292, American Vet. Publi
cations, 1964.

D. E. Johnston: >>Canine Surgery«, p. $3,
American Vet. Publications, 1965.

E. P. Leonard: »Animal Veterinary The-
rapy<, 7966-67, pp. 436-$7.
§Ø. B. Sandets Co. LC.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

DYRLÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telefon 06 - 44 30 99

Speciel afdeling for KATTE

Pernille uon Ranum, roligt oentende killinger med int. ch. Sascha Deuxiårue du Loup,
Ejeren og lotogralen Palle Fibiger >»fornøiede« sig xted noget ganske afidet!
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Nedarvningsregler for åt træk
Al Erik Bugge.

I en tidligere artikel (Hvæssebrættet 1975,

nr. 2, pp. 20-2)) er det beskrevet, hvor-
ledes en kats udseende kan ses som den kom-
binerede virkning af en række grundlæg'
gende træk, der hver fot sig er bestemt af
det genpar, cler besætter den tilsvarende
plads. (I denne forbindelse kunne jeg ønske

at korrigere et par uovetensstemmelset mel-
lem manuskriptet og den Iærdige artikel, idet
for det første henvisningen til artiklens fort-
sættelse er kommet om på side 21, hvilket
girrer det indtryk, at denne side er en del
af min artikel, og for det andet: generne

cb, cs, Ta og tb er fremstillet ved to bog-

staver i samme skriftstørrelse, begge på li'
nien, hvor de norrnalt skrives med det andet
bogstav i mindre skrif t foroven, nærmest
som et pctenstal).

I denne artikel vil vi studere arvegangen
fra forældre til afkom, og det vil blive vist,
at genbesætningen på en given plads hos
afkommet afhænger på en simpel måde af
de tilsvarende besætninger hos forældrene.
Derimod vil de ydre iagttagellige uæk ofte
vise overaskende og tilsyneladende umoti-
verede spring i arvegangen som {øIge af de
tidligere beskrevne dominans- og epistasi-
fænomener.

De to former for celledelinger
Når et {lercelIet dyr som katten udvikler sig

fra et befrugtet æg til voksent individ, sker
det ved celledeling, dvs. de enkelte celler
vokser til en vis størrelse, hvorpå de deler
sig i to, der atter vokser og deler sig, og
således fortsættes, til dyret er fuldt udvok-
set. Selve delingen sker ved, at der først
dannes en kopi af hvert gen, hvorptt kopien
cg originalen bevæger sig til hver sin ende
af cellen, og der dannes sluttelig en cellevæg
midt imellem dem. Denne kopieringsdeling
(mitose) sikrer således, at hver eneste celle
i dyret indeholder en nøjagtig kopi af den
arvemasse, der oprindeligt var i det befrug-
tede æg.

I;{os det voksne individ fortsætter denne
type celledeling i nedsat tempo, idet den nu
kun tjener til at erstatte celler, der går tabt
(hår, kløer, det'yderste hudlag o. 1.), men
10

samtidig begynder i kønskirtlerne en anden
type celledelinger, der fører til dannelse af
kønsceller (dvs. æg- henholdsvis sædceller).
Denne såkaldte reduktions- ellet halaerings-
deling (meiose) adskiller sig fra den før-
nævnte ved, at kopieringen springes over,
og det er i stedet it gen lra boert par, der
bevæger sig ud til hver ende umiddelbart
før den egentlige deling. Kønscellerne kom-
mer således kun ti1 at indeholde halvt så

mange gener som kropscellerne, nemlig kun
6t fra hver plads; hvilket af dem vil være
tilfæ1digt for den enkelte ce11e, men der vil
altid dannes lige mange med det ene og det
andet.

De mulige kombinationer
hos afkornrnet
Ved en ægcelles befrugtning med en sæd-

celle sker der det modsatte af en celle-
deling: ce11evæggen mel1em dem nedbrydes,
og generne fordeler sig jævnt mellem hin-
anden. Nu er der atter to gener på hver
plads, og det er altid således ,at det ene er
en kopi af et af moderens gener på samme
plads, medens det andet på tilsvarende måde
stammer fra faderen.

Kalder man de gener, der besætter en
given plads hos forældrene, 91 og gz, hen-
holdsvis gs og 94, får man, som vist på ne-
denstående tegning, 4 muligheder på denne
plads hos afkommet:

Se tegning side 77 ouerst!

Da der, som oven{or nævnt, dannes lige
mange ægceller med hvert af moderens to
gener og lige mange sædceller med hvert af
faderens, bliver alle de .1 muligheder lige
sandsynlige. Dette beryder ikke, at man i
et kuld på 4 killinger får netop 6n af hver
slags, tværtimod vil kombinationen hos den
enkelte killing være helt tilfæ1dig og uafhæn-
gig af kombinationerne hos de andre.

To exempler
I praksis vil det \,ære meger sjældent, at
de {ire forældregener på en given plads alle
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91 92 93 9a

91 93 9r 9a 92 93 GoQl 9a

vil være lorskellige. Jeg vil derfor vise de
muligi'rcder, der. er med kun to gener i den
1ilhørenie scrie (og som exempel benytte A-
pladsen) sami dcn specielle O-p1ads, der er
erlielt be:at hos hanner. Af pladshensyn vi1
jeg ben;'ttc en forenklet skrivemåde. der for
cict olr:.i'iJelige tilfzelde med fire {orskellige
Eener ser sådan trd:

§: gr x glri - llr gj gr gr I rt: 1t; t

'. I vl.', Pl-l- i:rrr t() gLrct / sLr;(u;

at berggc f:rældre ægte for det samme gen:
ÅAxAA-AA-lAA+AA
axxaa-aa) aalaa-r'aa

clvs. allc killinger bliver som forældrene med
hensyrr ti1 det pågældende træk. Dette er
den t.vpishe situation for mange pladser, når
man avler inden for et bestemt opdræt.

b) bcgge {orældre ægte, men for modsatte
ge1.]er:

AAxaa-AatAa*AatAa
dvs. igen alle killinger ens) men nu alle
uægte. Deite er typisk fcr 1. generationen
ved krydsning me1len'r to opdræt.

c) <Jen ene ægte, den anden uægte:
A.\xAa-AA lAa*AA l-Å"a
Aaxaa:AalAalaa+,aa

dvs. halvdelen som den ene af foræ1drene,
halvdelcn som Cen anden.

,l) lreggc [ora'ldre'rægre:
AaxAa:AA*AatAataa

dvs. halvdelen ægte, halvdelen uægte; af de
ægte igen halvdelen for det ene gen og halv-
delen for det andet. Denne fordeling er
t;,rpisk for 2. gcneration efter en krydsning
n.rcllem to opdræt.

Fcr at gøre sammenhængen me11em den
alminCelige opskrift og de enkelte special-
tilfælde mere klar, har jeg vcd nedskrivnin-
ger-r af disse nøje orerholdt genernes ind-
bl,rCes orden, men den har naturligvis i sig
selv ir.rgen betydning (Aa er det samme som

rl\). l.'Ian kan derfor skrive resultaterne i
lo gcrCe mere overskuelige Iorm:
a) ,,'t:\ :r AA - ,lAA

:::, >: La - 4aa
b) AÅ x ae - .lAa
c) Aa x Aa : 2AA -f 2Aa

Aa ;< aa : 2Aa * 2aa
c') A:. >r ,lir - AA -t 2Aa -l aa

Her har hr,er kombination 25 pct. sand-
s-,,nLghed, således at 4 betyder 100 pct., 2
be,.rder )0 pct. og intct tal 25 pct.

2. EXEÅ,IPEL; O-pladsen:
l):nnc plads volder ofte prcblemer på

gruncl af den specielle forbindelse med køn-
ne:, r,.ien man kan 1et holde styr på mulig-
l-rederne ved at fø1ge den almindelige op-
:-.k:ifi oø,e os erstaLte gr med »intet-gen<(,
g: n'rer1 hanaens gen og gs, gn med hunnens
to gener:
r) rød hrl x iød hun

OxO:O+O+ JO -i, CO
l:) rød han x skildpadde hun

OxOo:O+o*OOaOo
c) røcl han x sort hun

Oxoo:o*o*Oo+Oo
d) scrt han x rød hun

oxOO:O+O*oO*oO
e) s:tt h,n x skildpadde hun

oxOo:O+o*oO*oo
f ) sort l:ran x sc,rt hun

oxoo:o+o*oo
Ilet iepræsenterer enkeltgener hanner og

dobireltgener hunner, og man bemærker, at
hankillingerres fane er helt uafhængig af
fadctens, medens hunkillingerne på sædvan-
lig vis arver fra begge foræ1dre.

Lldsee;lc!:ts nedar\,ning
S:n vist ovenfor er det forholdsvis 1et at
finde de mulige genkombinationer hos af-
kor:met og deres forskellige sandsynligheder,
h,,is n:an Lender forældrenes genkombina-
t'oncr. Mzrn kan som regel også 1et slutte
fra genkombinationer til udseende, idet man

Foftsættes side 12.
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dog skal tage hensyn til den mulige virk-
ning fra andre pladser. Derimod er man
ofte i den situation, at man ikke kan slutte
sig ti1 forældrenes genkombinationer ud fra
deres udseende, og hermed falder jo mulig-
hederne for at forudsige killingernes kombi
natloner og dern-red deres udseende bort. Det
cr den hyppigste årsag til, at tilsyneladende
cirs parringer kan give helt forskellige resul-
tater, og vi skal derfor se lidt nærmere på
de muligheder, der er 6or at slutte fra ud-
seende til genkornbination:

Det enkleste tilfælde er jævnbyrdige ge-

ner, som vi f. ex. har på O-pladsen. Her et
der fem mulige kombinationer: O, o, OO,
Oo og oo, og de svarer til henholdsvis: rød
han, scrt han, rcd hun, skildpadde hun oB

sort hun. Der er altså ingen tvivl, til hver
kombination af køn og farve hører 6n be-

stemt genkombination.
Anderledes med det langt hyppigere til-

fælde med et herskende og et vigende gen,
som vi har på A-pladsen. Her gæ1der det,
at hvis udseendet svarer til det vigende gen,
da er kombinationen ægte for dette gen,

altså hvis katten er ikke-ticked, da er kom-
binationen på A-pladsen aa. Værre er det,
hvis udseendet er svarende til det herskende
gelr, thi da kan man ikke vide, om kombi-
nationen er ægte for dette gen eller uægte,

dvs. en ticked kat kan være enten AA eller
At, og man kan ikke se forskel.

Følgelig; hvis man parrer to ikke-tickede
liatte, svarer det til aa x aa, og alle killinget
bliver aa, dvs. ikke-tickede som forældrene.
I{vis man derimod parrer to tickede katte,
kan man ikke vide, om det svarer til AA
x AA, AA x Aa eller Aa x Aa, og de gi
ver, som vist ovenfor, ret forskellige resulta-
ter. Dog, hvis der i en sådan parring kom-
mer blot 6n ikke-ticked killing, da v6d man,
at begge forældrene er uægte, idet Aa x Aa
er den eneste af de tte muligheder, der kan
give aa.

I en senere artikel skal jeg vise, hvor-

ledcs man på en systematisk måde kan slutte
sig til en kats genkombination ud fra dens

eget udseende, dens forældres udseende oB

de killinger, den har produceret.

Rassarn's Cathrine, blåcreme perser-bun, lidt tilfrer)s med. at haae lået en kuru. Ejer og

12 
og fotograf: Satsanne Koldbye, RK.



Kattes ødførd orukring fodrirug og føde
Artikel al A. T. B. Edney i anledning
al Feline Aduisory Bureau's 8. ollentlige
møde i april 1972, trykt i bureauets bul-
letin lra loråret 1975, ouersat al Vibeke
Gamst.

I stedet er kindtænderne udformet, så de kan
udføre en vis skærefunktion i det lodrette
plan. Kattens tænder er meaget velegnede til
at klare fangsten, drabet og fortæringen af
byttet; men de er betydelig mindre vel-
egoede, når det drejer sig om kattens iævn-
ligt forekomrnende vane, græsspiseti. Moder-
katten kommer med føde til killingerne fra
omkring den 35. dag. Dette sker snarere som
reaktion på en vis adfærd hos killingerne
end som et led i diegivningsprocessen, idet
moderkatte ofte fodrer såve1 deres egne,kil-
linger som andres killinger på samme sta-

dium.

KONSISTENSEN
Katte er i stand til at optage føde af næsten
enhver konsistens, fra væ1ling med høj væ-
skeindhold ti1 hårdt tørfoder.

DUFT OG SMAG
Katre er meget forsigtige spisere, som un-
dersøger maden meget nøje. Deres evnet i
den retning er væ1dig gode, hvilken enhvet
vi1 have etfaret, som har forsøgt at indsmug-
le noget medicin, som hverken kan smages
eller lugtes i deres mad, selv i meget små
mængder.

Lr,,gtesansen et sikkert lige så vigtig for

2. del.
katten scm for mennesket ved udvælgelsen
af maden (Anderson og Rofe 1970). Katten
er yderst følsom over for usunde dufte. Det
er bevist, at kattens lugtetærskel er mange

gange lavere end menneskets. F. eks. kan
katten spore tilstedeværelsen af Nepeta Ca-

taria's (den såkaldte cat mint) aktive kom-
ponent Nepetalactone i op1øsninger, som et
flere tusind gange tyndere end de opløsnin-
ger, hvor et menneske kan spore dem.

Her er det værd at nævne, at der ikke
findes nogen kendt metode, hvotefter kun-
stige smagsstoffer, dvs. sådanne, som ikke er
af biologisk oprindelse, kan sætte kattens
apperit i vejret.

Katten er meget hurtig til at opdage lusk
med dens mad, og den vil afvise mad med
tilsætningsstoffer, selv i ret kra{tige fortyn-
dinger. Overraskende nok er katte imidler-
tid ude af stand til at skelne mellem en

sukkeropløsning og rent vand. Alvorlige for-
døielsesforstyrelser kan blive resultatet åf
denne mangel på fø1somhed.

Kattens evne til at skelne noget bittert er
derimod meget nøjagtig, f. eks. med hensyn
ti1 kinin er det påvist, at kattens smagsevne
er ti gange bedre end hundens (Carpenter
re56).

HVAD KATTEN FORETRÆKKER
Ganske som for vort eget vedkommende er
det, som katten foretrækker, stærkt afhængig

PERLER fra Morten ! - Har hunkaten ikke mærk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.

N4ælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:
IVIIKRANA tilberedes med sødmælk, skummetmælk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes til lige knap 40 grader, hvorefter man tilseetter 5 gr MIKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen .. og den er klarl

Eneimportør for Danmark: A/S CARL FR. MORTENSEN
Btilowsvej 5C - 1870 København V.

Telefon 01 - 246702.NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!!
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FODRING OG FøDE (fortsat)

»Har du noget godt, mor?<< - Catto al Kiuio,
cbincbiLLa-ban, ejes nu al Edel Ringsted, loto-

graferet al Palle Fibiger.

af dens tidligere erfaringer mht. mad. Der er
intet som mors frikadeller. Der er faktisk
katte, som hellere vil sulte end spise en
bestemt slags mad, skønt maden er god og
nær'ende, og andre katte trives på den.

Sagt lidt groft kan katte lide, at deres mad
har et højt proteinindhold, og dette skal
helst stamme fra dyrisk føde. Katte er så
glade for mad med et højt proteinindhold,
at det er meget vanskeligt at finde ud af
deres faktiske minimumsbehov, fordi de ta-
ber interessen for mad, der kun har et lavt
proteinindhold, skønt indholdet synes ar
kunne imødekomme kattens behov.

Katte holder også meget af fedt i føden
og er i stand til at udnytte og tå1e meget
fedtholdig mad, uden at fedtmængden i af-
føringen øges. (Scott og Humpries 1962).
1-4

Hvis man øger fedtindholdet i maden lidt,
vil det kunne få en ellers ikke velsmagende
ret til at glide ned, men det vil ikke øge

begejstringen for maden, hvis det sker på
bekostning af gode proteinstoffer. (Scott
197t).

Katte kan vænnes til at synes om føde,
som de ikke ville komme ud for i vild til-
stand. Huskattens traditionelle føde er så-

ledes fisk og komælk; begge fødemidler er
det usandsynligt, at den vildtlevende kat
skulle kunne fi adgang til. Jeg har ganske

vist hørt om en kat, som kunne fiske; men
endnu har jeg tilgode at opleve 6n, som kan
malke en ko!

Katten er overtaskende altædende, hvis
den vænnes ti1 a1 slags løde fua ung; min
egen kat spiser gladelig pralbønner direkte
fra planten.

Skønt det ikke er direkte bevist, at hunde
og katte behøver variation i kosten, hvis de-
res føde er tilstrækkelig, vil de imidlertid
foretrække en ny slags føde fremfor føde,
de har været vant til i nogen tid. Dette er
det værd at mætke sig, når man laver så-

danne undersøgelser.
Katten synes at vide, hvad den bryder sig

om, men dette kan somme tider give pro-
blemer. Lever er en stærkt {oretrukket føde,
endog fremfor muskelkød. Katte er i stand
til at spore selv små variationer i leverkon-
centrationen i føden. De vil til tider fore-
trække en føde der består 100 pct. af lever,
således at al anden føde afvises. Dette kan
resultere i så overvældende stor en A-vita-
minindtagelse, at alvorlige knoglemisdannel-
ser kan forekomme. (English 1969). Dette
betyder ikke, at lever i normale doser er
giftig, tværtimod, det et et fortræffeligt
næringsmiddel. På den anden side set er
katten normalt i stand til at sondre mellem
føde med højt og lavt B-vitaminindhold (thi-
amin), og vil foretrække thiaminrig føde.

Den temperatur, f.øden har, indvirker på
kritisk måde på, hvorvidt katten kan lide
føden eller ej. Hvis man serverer føde di
rekte fra køleskabet, kan det føre til afvis-
ning eller fordøjelsesbesvær. Om katten kan
lide dåsemad, har vist sig at afhænge af
temperaturen, og måske den omgivende tem-
peratur. Op til »>legemstemperatur<< stiger
populariteten, og derefter falder den stejlt.



Der er mange andre faktorer, som påvir-
ker kattenes tilnærmelser til føden. De er
påvirkelige for lys cg støjniveauet. Fødens
placering lader til at være af særlig betyd-
nir-rg for katten. De interesserer sig også for
den type beholder, som anvendes til {øden,
og for, om den er ren.

Katte er i de fleste henseender yderst kon-
setvati.ve og vil gøre et temmelig gammeldags
indtryk på deres ejer, hvis han flytter rr-rndt
med kattens ting, i hvert fa1d, hvis der er
tale om en kat, som går a1ene. Katte, som
går i grupper, synes at mcdtage, hvad de
{år, på samme måde som små drenge, der
spiser alt, når de er i skole, men som bliver
)derst pernittengrynede, når de kommer
hlem.

I en artikel af Mrs. \X/hite i F.A.B. 1971
fortæl1es der om en kat, som kun vil1e spise
mad, der blev serveret på et stykke papir,

Tilstedeværelsen af mennesker ellet andre
dyr, i særdeleshed sådanne, som er fremmede
for katten; kan have en hæmmende virkning
på kattens ædelyst.

Andre faktorer, som det er værd at næv-
ne, er kattens alder og helbred. Evnen til at
skelne lugt og smag mindskes med alderen
og med visse sygdcmme. Duftens betydning
kan ses hos en kat, som kommer sig af en
virusinfektion i luftvejene. Ofte vil den ikke
æde, skønt den i øvrigt synes rask, fordi den
ikke kan lugte sin mad. Man kan da ty til
stærktduftende føde, såsom sardiner eller
sardellet i olie. Hill (1969) har givet nogle
gode råd mht. fodring af syge katte, og disse
råd kan med udbytte 1æses, efterhånden som
disse problemer opstår.

Seksualaktiviteten har en stærk indflydel-
se på føde-adfærden. Rigtige hankatte kan få
deres interesse afledt {ra maden til en anden
r>lækker steg<< (noget, som også ses hos an-
dre levende væsener).

Mangeltilstande kan også indvirke på in-
teressen for maden. Vitaminmangel har en
tendens ti1 at bevirke appetitløshed, hvorved
mangeltilstanden yderligere forværres.

Katte lader ikke til at være i stand til at
udvæ1ge føden for dens mineralindhold; de
foretrækker i de fleste tilfæ1de muskelkød,
hvorved de kan berøve sig selv vigtige mi-
neraler, såsom kalk.

Forstyrede katte kan udvikle en tilstand,

som ligner »anorexia nervosa<< (neurotisk
spiserrægring) hos mennesker. Denne tilstand
kan forårsages af flytning af familien. men
i de fleste tilfæIde er det hospitals- og pen-

sionsophold, som er de største problemer, og
scm kan tøre ti|, at katten nægter at æde

noget som helst. Patienten ellet pensionæren
forskanser sig fuldstændigt bag sit faste for-
sæt om at sulte sig ihiel. Indespærring eller
støjende, uvante omgivelser, clårlige toilet-
faciliteter og uvenlig behandlir-rg kan også

hidføre denne dramatiske sitr-ratiol. En ny
babys ankomst, ubetænksomme håndværkere
i huset e11er et andet dyr kan have samme
virkning. Skønt, somme tider kan det stik
modsatte ses med et andet dyr som kammerat,
når først begyndervanskelighederne er over-
stået. Som der tidligere er sagt, er en vis
konkutrence omkting madskålen en god sti-
mulans for appetitten.

Joshua (1968) opdagede, at kortvarige ska-
delige påvirkninger, såsom kastration (før det
blev påbudt at skulle ske under narkose) og
opskæring af b;,lder ikke lader til at påvirke
kattens appetit, hvorimod mere langvarige
påvirkninger, såsom indgivelse af lavementer
gennem et stykke tid, kan føre til en slags
psychosomatisk reaktion på torten, hvilket
igen kan føre til appetitløshed. Sjælelige ry-
stelser, såsom fortsat stærk støj, oversvøm-
melse, krig (bombardement) er også anført
som årsag ti1 adfærdsforstyrrelser, herunder
tab a{ appetit. (Mitchell 1953).

Mange katte, f. eks. fritlevende katte på
en gård, vi1 ikke æde, hvis man kommer
dem nærmere end den såkaldte »flugtaf-
stand, dvs. ca. 1,75 m.

Sorg kan ses hos et dyr, når ejeren eller
en dyrekammerut døt, men mange andre ting
kan besværliggøre livet for katten, hvis dette
skulle ske. Der er ingen tvivl om, at et dyr
kan savne et andet, men hvis et dyr dør, vil
ejerens sorg også i sig selv kunne påvirke
atmosfæren i huset og dermed kattens ap-
petit.

U1d-spisning er ikke noget ualmindeligt
ffæk hos visse katte. Hos den normale kat
bliver sutnlng gradvis afvist af moderen
som et normalt led i afvænningsprc€essen.

Vedvarende barnagtig sutten på uldne tiåg
kan være både pinlig og irriterende. - Den

Alsluttes side 76.
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FODRING OG FøDE (slutning).
dådige vane kan muligvis rettes ved påsmø-
ring på den uldne ting af lidt peber ellet
sennep, men det er vigtigt ikke at smøre for
megei på eller gøre det for rit.

jeg vil slutte af med at tilstå, at jeg er

udc af stand til at forklare, hvorfor Deres
hat hellere vil æde det te dage gamle brød,
som De har lagt ud til {ugIene, end den dej-
lige mad, De har 1avet. Jeg kan kun sige, at
l<atte ikke kan lide at lade sig gennemskue.

tJ

.\e aulshannerne side 32.1

tJ

HUNDE

FD-møde 31-8-1975 (fortsat).

ti1 stambogs{øreren, anforende kattenes t, ;urtr:
og stambogsnunzre«.

8) Følgendc tilføje1se vedtoges til para-

gralfen vedr. COLOURITOINT:

»Vedr. killinger efter en colourpoint-hybrid
cg en {uldfarvet perset (f. ex. en opdfarts-
nlrrnmer 4 (1lb) og en opdrætsnummel i)
indføres herefter, at disses stamtavler sl(al
stemples: llå ikke bruges i aul, hvilhet stam-
bogssekretæren skal påse sker i de opslir-
encle tilIæ1de«.

9) ØVRIGE EMNER: Foretningsudr,alget
disl<uterede også en ændring af vor udstil-
lingsregel vedr. adgang efter overstået syg-

dom, idet RACEKATTEN fremlagde et kon-
kret forhandlingsoplæg. Mange forskellige
synspunkter kor.r.r Irem; nren {orsamlingen
n'rente ikke at have den nødvendige expertise
ti1 en sådan afgørelse, hvorfor problemet vi1
blive diskuteret på et senere møde, efter at
medlemmerne har behandlet spørgsmålet i
de respektive bestl,;gl5g1 med lokale d),r-
læger.

Dcsuden indfør'tes en suppleant-ordning,

således at klubberne selv Iinder en egnet

suppleant, hvis et medlem skulle få forfald.

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 2827 88

Perusioru far
KATTE
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A PROPOS - moderløse killinger:
en AMMECENTRAL
I løbet af dct sidste års tid er jeg ofte blevet
riirget op af forskellige mennesher, der alle
havcle dc sarnme problemer: De stod med
nogle hillinger, scm var blevet moderløse,
e)1er killinger, hvis modet ikke havde mælk
nok. I visse tilfælde lånte jeg dem n'rin katte-
suttefiaske, i andre sarte jeg hovedet i b1ød
for at huske, hvem der sidst har.de talt ou
at få deres hunkat parret. Man kommer så
i tanhcr om både den ene og den anden;
men når man så kontaktcr dem, viser det
sig, at killingerne allerede er for store, ellel
at der inter er blevet ud af paringen.

På vott sidste bestyrelsesmøde blev vi alle
enige om at etablere en slags amme,ordning.
IJen skulle fungere på følgelrde måde: Får
man et kuld killinger bestående af I stk.
eller dertrnder, ringer tnan med det samme
til »amme-centralen<< og n-reddeler, at man ei:
i stand til at tage killinger i pleje. Den, der
er så uheldig at miste moderkatten, kan til
enhver tid få anvist en amme; det samme
bliver tilfældet for den, der får et a1t for
stort kuld og gerne vil have et par stykker
lfsat hos en amme.

Gretbe Jensen, Hostrupsuej 28, 6000 Kol-
ding, relf. 05 - t2 46 51, har påtaget sig at
Ir-rngere som >>amme-cenfal<(. De fleste af jet
kender Grethe; men til dem, der ikke gør
det, kan ieg fortæ11e. at med hende som
primus motor skal centralen nok fungere
perfekt!

Husk næste gang I får killinger: Ring til
Gretbe og fortæI, om I kan have »pleje-
bøtn<,. Susanna Bugge.

*
Efter ESBJERG-udstillingen:
Hjertelig tak til alle dem, der har sendt

E[USKAT
gevinstcr og pengegavet ti1 tombolaen denne
gang. P.b.v.: Grethe.

*
Studiekredse

Fyns-kredsen
har indledende mocle lørciag den B. november
1975. Dernæst taier Siisse Leiditz 1ørdag den
29. novembet ol;n: Siomeseren.
Begge mødcr {inder sted på Korslyhheskolen
i C)Cense som ,,,anligt.

Århus-kredsen:
På Frederikshøj Kro hal der været mØde om
genetik, og (samme sted) 11. nor.ember: Skyd
på dvrlægen-aften med Viggo A. Mortenscn.
11. december: Lis Nielsen: Langhårskattens
pleje.
Sær1ige ønsher ti1 forårsprogran-rmet bedes
retiet ti1 Susanna Bugge.

Ålborg-kredsen
har følgende program for næste halvir: 22.
november: Dyriæge Foltved: Dyrlægens hyp-
pigst forekommende spørgsmål.
11. december: Siisse Leiditz: Drægtighed og
fødse1 og opdrætterens mulighed for bistand.
21. januar 1976: Erik Bugge: Genetikkens
regler som baggrund for typens udvikling.
7. februar: Lene Casselgreen: FIFE FELIS
DANICA-JYRAK. - Hvad siger loven?
6. marts: Viggo A. Mortensen: Parasitter
hos katte.
22. maj: Bent Elund: Llvordan man indretter
1øbegårde.

*
OM KILLINGER - og papirer
Når man rekvirerer stamtavler til et kuld,
bedes opdrætteren på en medfølgende seddel
angive, hvilke killinger der er til sa1g. Således
kar-r stambogssekretæren lettere henvise til
øjeblikkets salgbare killinger. 

17



HUSKAT (fortsat)

KOMMENDE UDSTILLINGER
DANMAKK:

197 6:
INGEN januar-udstilling! !

14.-15. Iebr.: DARAK, København.
l.-2. maj JYRAK, Odense.
11.-12. sept.: JYRAK. Viborg(?).
2.-3. okt.: RACEKATTEN. København.
2I. 22. nov.: DARAK. Roskilde(?).
7977:
Følgende datoer hal vi ansøgt FIFE om:
19.-20. febr.: DARAK. København.
1. weekend i mai: JYRAK.
1. weekend i sept.: JYRAK.

UDLANDET:
1975:
73.-14. dec.: FFF, Toulouse, Frankrig.
1976:
17.-18. jan.: CCB, Bruxelles, Belgien.
31. an.-L. {ebr.: FFF, Clermont-Ferrand,

Frankrig.
31. 1ao.-1.. febr.: NRR, Bergen, Norge.
7.-8. febr.: SVERAK, Malmø, Sverige.
14.-15. febr.: SUROK, Helsinki, Finland.
21. 22. feb.: FFFI, Ziirich, Schweiz.
28.-29. febr.: DEKV, Bremen, Tyskland.
28.-29. febr.: SVERAK, Vånersborg,

Sverige.
13. 14. marts: CCB, Luxembourg.
73.-74. marts: SUROK, Lahti, Finland.
20.--21.. marts: NRR, Os1o, Norge.
).-4. aptl: FFF, St. Etienne, Frankrig.
24. 25. aprll: SVERAK, Uppsala, Sverige.
8.-9. maj: FFF, Grasse, Frankrig.
29.-30. maj: FFH, Bern, Schweiz.
5.-6. |uni: DEKV, Offenbach, Tyskland.
28.-29. a:ug.: SVERAK, Orebro, Svedge.
4.-5. sept.: DEKV, Mtnchengladbach,

Tyskland.
20.-21. sept.: CCB, Namur/Anvers, Belgien
9.-10. okt.: FFF, Parij, Frankrig.
6. 7. nov.: SUROK, Helsinki, Finland.
6. 7. nov.: SVERAK, Gøteborg, Sverige.
13.-14. nov.: FFH, Neuchatel, Schweiz.
20.*21. nov.: FFF, Lyon, Frankrig.
1977:
5.-6. febr.: FFH, Lausanne, Schweiz.
26.-27. febr.: FFH, Gen6ve, Schweiz.
5.-6. marts: SVERAK, Borås, Sverige.
18

LÆS HER ! !

Det amerikanske firma »Pittman-Moore<< har
fremstillet en vaccine mod de vira, som

fremkalder snue og bronchitis hos katte. Vac-

cinen har været brugt i USA i nogen tid, og

eifaringerne er gode. Ifø1ge pålidelige kilder
vi1 denne vaccine være i handelen (for dyr-
læger) i løbet at forfuet 1976. Sørg for, at

også din dyrlæge får fat i den. S.B.

tJ

FIFE,S OG GCCF,S STANDARDER:
I 1øbet af året 1,975 er følgende ændringer
sket mht. standarderne:

a) Den Shell Cameo (1ys kam6) og den Sha-
ded Cameo (mørk kam6) er blevet aner-
kendt med 12 positive svar på formanden,
fru P. Hollensteins brev. Disse to nye
varieteter benævnes stadig 13a; men dc
kan få CAC og alle øvrige certifikater

b) Burmeser i farverne chokolade (27b),
lilla (27c) og rødt (27d) kan siden 1.6.75
få alle certifikater iflg. GCCF's beslut-
ning.

c) Den odd-eyed hvide perser kan ligeledes
opnå a1le certifikater, også efter beslut-
ning truffet i GCCF.

cl) Den smoke kcrthårsvariant, smoke euop6,
er blevet anerkendt med opdrætsnummer
36 og fuld certifikatstatus.

e) Den crememaskede siameser er ligeledes
anerkendt af GCCF pr. 1.6., dog UDEN
certifikatstatus og stadig under opdræts-
nummer J2c.

f) GCCF har også anerkendt den blå kort-
hårs-slanktype KORAT under opdrærs-
nummer 34, dog UDEN certifikatstarus
(standard herfor endnu ikke modtaget).

g) Endelig har den hvide slanktypekat »fo-
reign white<< opnået eget opdrætsnummer,

tJ

GENERALFORSAMLING

Det afholdes ordinær generalforsamling lør-

dag den 21. februar 1976 kl. 14 - et endnu

ikke fastsat sred i Århus.



F orretning sudvalg smø de
i Felis Danica den 31. august 1975

Mødet fandt sted hrs sekretæren, og frem
mødte var Mogens Frantzen, Susanna Bugge,
Connic Grøn, Leo Zakolnik, Anni Gyde
Nielsen og Lene \X/. Casselgrecn.

DAGSORDEN

omfattede to store emnegtupper, nemlig r.:n-
dringer af de gældende udstillingslove, æn-
dringer af stambogsføringsreglerne samt an<lr:e
emner, ialt 16 punkter.

1) ad UDSTILLINGSREGLER: Der [ast.
sattes en tilmeldingsf rist på mindst 6 uger
før udstillingens afholdelse.

2) Det præciseredes, at solgte killinger
normalt ikke må udleveres, {ør udstillingen
lukker.

3) § 2 kompletteredes med:
a. >>Enhver danskejet kat, som udstilles, skal

have dansk stamtavle.

b. Importerede katte kan udstilles på danske
udstillinger, så snart der {oreligger vacci-
nationsattest, samt attestation {ra starn-
bogssekretær/stambogsfører for at transfer
og originalstamtavle fra hjemlandet beror
hos stambogsføreren<<.

4) Alle rrq besryrelscr var enige om. ar
samarbejdet med affangementet af vore ud-
stillinger 1et kan koordineres blot ',cd tele-
fonsamtaler de interesserede parter imellem.
I\{an foreslog en foreløbig fordeling af ud-
stillingsdatoerne i retning af:

RACEKATTEN: 1./2. weehend i januar
og 1. u,eekend i oktober.
DARAK: J. weekend i februar og 2.13.
weekend i november.
JYRAK: 1. u,eekcnd i maj og 1. week,-r:d
i september.

Dette har stort set været praksis i de
senere åt.

5) Forretningsudvalget enedes også om, ar
et samarbejde med Specialpraktiserencls Dyr-
Lcgers Forening er ønskelig, dog ikke rrlcier
ior snævte rammer.

6) § 5 kompletteres med følgende ordl1,d:
»CERTIFIKATER:

1. Certifikater, som tildeles en kat af samme

dommer i samme klasse som tidligere, on-
når fuld g1,ldighed, hvis ejeren får kontra
signeret bedømmelsen af en anden FIFE-
dommer på udstillingen.

2. For at en kat skal kunne fl1,ttes fra ir
opdrætsnummer til et andet, skal den med
tc internationale FIFE-dommeres under-
skrifter på en international udstiiiing be-

clømmes i den nye opdrætskategori, {ørend

"tamtavlcn 
kan ændres.

i. Flirl1s5 en kat fra 6t opdrætsnumn:er: til
et andet (f. ex. fra opdræt ,1 til opdræt 9t,
skal katten opnå 3 certifikater r det nve
opdrætsnummer for at opnå titel, selv om
katten allerede har certifikat(er) under det
hidtidige opdrætsnummer<<.

Det garnle punkt c) bliver da d) kti,a.!:-
tetskaLa.

Det gamle punkt d) bliver da e) tle
bedste katte.

Det gamle punkt e) bliler da l1 u:drt
klubbers udstillinger :

[1 »Tilmeldingsblankettet til danske udstil-
linger fås hos den arrangercnde 7iltl'ts
udstillingssekretær, ti1 udenlanclske
udstillinger hos ens egen sekretær.
Afleuering af udfyldte tilmeldingnr sl;a1

i ølle tillælde ske gennem egen llub-
klubsekretær - øldrig direkte til clen
artangerende k1ub. Flusk de strenge lrc-
stemmclscr vedr. rabies-uaccination, lxis
man ønsker at udstille i det sydlig,: ud-
land!«

7) ad STAMBOGSFØRINGSREGLER:
§ 1,k indskærpedes:

»Ansøgere om stamta\,lcr kan lÅÅe ti pir-
ført forfædres senere erhvervede titlel nred
tilbagevirkende kraft (f. ex. til anden, t-recie
el1er fjerde forfædregeneration). Dette ;.r1der
titler erhvervet lør L.1.75, hvor det nye pr.l-
miepåføringssl,stem trådte i kraf«<.

»EIter hver udstilling sender udstiilinqs-

sekretæren en liste over, hvilke katte dcr har

opnået titel (champ./prem./int. ch./int. pr.)

Alsluttes side 16
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Forretningsudvaigsmøde
i Felis Damca cien 21. september

Dette møde havde som vigtigste emner vore
Iorslag til FIFE-general{orsamlingen, punkt
I og punkt II: koordinering af tidligere ved-
tagne udstillings- cg stambogsføringsregler,
og punkt III: eventuelt.

Tilstede hos formanden var: Mogens
Frantzen, Edel Ringsted og Lene \V. Cassel-
green, idet JYRAK skri{tligt havde fremsendt
sine synspunkter til sekretæren.

Under punkt 1 vedtoges følgende:

De danske forslag til FIFE's
generalforsamling 5.-7. dec. 1975
i Lausanne:

L Vi kunne ønske en langt mere ensattet
lovgivning og praksis for stambogsføring
(specietrt i Kontolstambogen) og fcr over-
førsler af katte FlFE-landene imellem.

(Hvad bliver resultatet af arbejdet i Mar-
tin-komiteenT)

II. Dette vi1le måske fremme expeditionen
af transfers. Når man importerer avlskatte,
kan det ikke være rimeligt, at man skal
vente undertiden mellem 3 5 måneder på at
kunne registrere dem.

III. Ligeledes foreslår vi en aflastning af
FIFE's generalsekretær, hvis arbejdsbyrde
forekommer umenneskeligt stor. Man kunne
tænke sig stamnavns- og stamtavlekorrespon-
dancen skilt {ra udstillingskorespondancen.
Forslag, ønsker og forespørgslel
til dommerkomateen:

IV. Vi foreslåt FIFE's accept af GCCF's
opdrætsnumre for Manx:

25 : rumpies (helt haleløse med
fordybning).
25a : stumpies (katte med 1 eller 2
halehvirvlet).
25b : longies (Manx med {u1d hale,

- 
tål led manx | .

Således kan ui ,iipp. for at lade behalede
killinger efter to perfekte udstillings-manx'er
regisrere som ouropæisk kotthår, hvad de
jo slet ikke er, hverken i pelsstruktut eller
type.

V. Vi ønsket en præcisering i standarderne
af forskellen på de to rex-typer, cornish rex
og Cevon rex. Måske noget i retning af de

20

75

amerikanske. De nugældende ligger for tæt
op ad i-rinanden.

VI. Vi foreslår accept af de nyeste varian-
ter inden for colourpoint: creme, blåcreme
og tabby, inlusive en anmodning om udarbej-
delse af standard og præcisering af certifikat-
status, samt betegnelse. (f. ex. 13b-CR, 13b-
BCR og llbTB).

VII. Vi beder om en præcisering af de;'.
korrekte fremgangsmåde for accept a{ en ny
varietet, udarbejdelse a{ standard og certi-
fikat-status.

VII. Vi insisterer stadig på efterhånden
at opnå et fælles mindstemål for FIFE-lan-
tlenes udstillingsbure (som vcre: 150 cm,".
60X60 for dobb.-bur og 75 cmx60y60
for enkeltbur).

IX. Vi foreslår ophævelse af atikel 2e,
Kapitel II, Titel I (s. 20-2L i FlFE-statut-
terne), oml-randlende afkom efter to præmie-
rede katte, der * skønt egentlig tilhørende
Konrolstamboger-r - altså p. g. a. {orældrenes
titler - alligevel kan cverføres til Hoved-
stambogen. Fhrorfor så overhovedet prØve at
kontollete avlen via en konuolstambog?

X. Sluttelig et spørgsmål: »Har en dom-
mer ret til at diskvalificere en kat, som ud-
stillingsdyrlægen godkender?« - Hvis ikkc,
hvem har da ansvatet: dyrlægen eller udstil'
lingsledelsen? Vi har haft problemet på en

dansk udstilling cg har ikke kunnet finde
nogen regel, der omhandler denne specielle
situation.

Danmarks delegat i 1975 bliver fr. Edcl
Ringsted, international langhårsdommer og
formand for RACEKATTEN.

Punkt II: Følgende tilføjelse til udstil-
lingsreglernes § 5 orn certilikater vedtoges:
(NB: den tidligere nummerering ændres så-

ledes: Nr. 1 - nr. 4, etc.)
1. »Hvis ejeren af en kat er den mindste

smule i tvivl mht. hvilket opdrætsnummer
denne tilhører, bør han/hun oplyse dette
på tilmeldingsblanketten, så1edes at disse
tvivlstil{ælde kan blive vejledt, førend
klassificeringen fcregår. (Således vil den
ikke miste et certifikat, fordi den bliver

Alsluttes side 21.



FD-møde 21-9-1975 (fortsat).
bedømt under et forkert opdrætsnummer).

2.bor at en kat skai l<unne flyttes fra 6t
opdrætsnummer til et andet, skal den -
efter dens lvldte 6. måned - med ro
ii-rternationale FIFE-dommeres underskrift
på 6n international udstilling t'lyttes til og
i:edømmes i den nye opdrætskategori, før-
cnd stamtavlen kan ærrdres<<.

øzJ 1II. Næstkommende møde vi1 blive 22.
nov. hos Susanna Bugge og 24. jantar 1975
på Sjælland. LC

Tb.: Blue Isis al Bøgebakke*.

Feils Danica's møde om FlFE-generai
forsarnlingen den 5.-7. dec. ig75
Dette møde afholdtes lørdag den 22. noven-
ber hos sekretæren, hvor følgende forret-
ningsudvalgsmedlemmer var mødt op: Su-
sanna Bugge, Connie Grøn, Annelise peder-
sen (suppleant for formanden), Anni Gyde_
Nielsen og vor FlFE-delegat i år Edel Ring-
sted sam,t sekretær Lene.

Dagsorden:
1) FDk stilling til de udsendte FlFE-forslag

forud for generalforsamlingen den 5.-i
december 7975 i Lawanne.

Z) o.g.l] Indkomne forslag fra Racekatten og
DARAK - h6r var ingen.

4- Indkomne forslag fra JyRAK:
a. Fælles udgivelse af FD,s udstillings_ og

sta.mbogsregler.
b..Afrale med Specialpraktiserende Dyr-

lægers Forening.
c. Bedre fordeling af datoer for vore

udstillinger.
d. G.enbehandling af RK,s tidligere oplæg

_ til ændring af r>j mdr.s-regelen«. 
-

5) Eventuelt.
ad .l)^Der var megen enighed om vor stilling

til årets mange forslag, og Danmarks dele--
gat fik grundigt klargjort alle problemer,
så vi kan afgive vor stemme uden tøven.

ad 4) L JYRAK orienterede de øvrige klub-
ber om vore planer om at lade FD's ud-
stillings- og stambogsregler trykke til ud-
sendelse til medlemmerne. Man enedes om
at aftage et fast antal, hvis prisen kan
blive rimelig, hvorfor Susanna Bugge vil
indhente tilbud på trykningen snaresr mu-
ligt.

Ejer: Anni leild, ]YRAK.

-II. Formanden skal snarest kontakte Spe-
cialpraktiserende Dyrlægers Forening med
henblik på en nærmere aftale mellem den
c,g os, specielt i forbindelse med vore ud-
stillinger.
IIL Desuden vedtoges en yderst vigtig
ændring af »3 mdr.s regelen<<: (Udstillinss-
reglernes par. 29, der nu lyder således:)
>>Katte, som lider af smitsomme sygdomme
bl. a. kattesygs : panleucopenia, katte-
influenza : rhinotrachetis eller anden
form for nysesyge), el1er som kommer fra
et katteri, der har været inficeret af smit-
somme sygdomme som de ovenfor nævnte,
må ikke tilmeldes til udstiilinger. Der skal
hengå 3 måneder efter sygdommens ophør.
Undtaget fra denne regel er: ringorm, øre-
mider og utøj, for hvilke der forlanges en
dyrlægeerklæring på, at alle katte i katte-
riet er behandlet efter dyrlægens forskrif-
ter, samt en af dyrlægen udfærdiget rask-

melding, der ikke må være mere end 7 dage
gaumel, fra og med den første udstillings-
dug.
NB: Speciel't for ringorm kræves en attest
gældende samtlige katte i katteriet, som
attesterer negativt resultat ved belysning
med \{/ood's lampe«.
IV. Følgende indskærpning vedtoges'aI ud-
stillingsreglernes par. 3d: >>Stamnavn og/
ellel ejernavn må ikke findes på/ved bu-
rene, førend bedømmelsen er helt afslut-
tet<(.

Næste møde berammet til 24. januar hos
Susanna. ' LC.
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Racekatten's udstilling i Lynqby-Centret
d. 4. og 5.oktober 1975
Udstillingens bedste katte:
Bedste langhårs voksen: Samantha van Bir-

mania, brun birma-hun. Nr. 188.
Opdr. G. Veenbrink, Holland. Ejer
P. C. Schram-Oostdam, Holland.

BeCste langhårs kastrat: Prem. Cond6 de
Desir6e, creme perser-han.
Nr. 85. Opdr. og ejer Hanna Cond6 van't
Veen. RK.

Bedste langhårs ungdyr: Silver Vie1le of
Great Yarmouth, chinchilla-hun.
Nr. 121. Opdr. og ejer Edel Ringsted, RK.

B:dste langårs kuld: Mischou's ku1d, persere.
Nr. 15. Opdr. og ejer Else Olsen.

Bedste langhårs voksen, rnodsat køn: Misti
Blue af Kur6f, blå colourpoint-han.
Nr. 169. Opdr. og e1'er Jytte og Kurt
Frederiksen, RK.

Bedste langhårs avlshan: Blue Beau of Pens-
ford, blå petser.
Nr. 192. Opdr. Joa.n Thompson, GB. Ejer
Sinna og Holger Bremer, RK.

Bedste langhårs avlshun: Ch. Una af Lizager,
hvid med orange øjne.
Nr. 191. Opdr. L. og O. Stadager, RK.
Ejer Hanna Cond6 van't Veen, RK.

BeCste langhårs opdræt: Of Great Yarmouth,
perser.
Nr. 196. Opdr. Edel Ringsted, RK.

Bedste langhårs veteran: Int. ch. Babette of
Pensford, b1å perser-hun.
Nr. 200. Opdr. Joan Thompson, GB.
Eier Edel Ringsted, RK.

Bedste korthårs vcksen: Nefertari El Sana,

vildtfarvet abyssinier-hun.
Nr. 265. Opdr. og ejer Lil1i Gottschalck,
RK.

Bedste korthårs kastrat. Alexander Kanbalu,
Lrrun burma-han.
Nr. 377. Opdr. U1la Grell, RK. Ejer
John Kjeldsen, RK.

Bedste korthårs ungdyr: Tana af Kijothi,
rrildtf anret abyssinier-hun.
Nr. 274. Opdr. og ejer Kirsten Thiesen,
]YRAK.

Bedste korthårs kuld: Fredenslund's kuld,
siam.
Nr. 205. Opdr. og ejer Lis Rhymer Friis,
JYRAK.

Bedste korthårs vcksen, modsat køn: Corinne
Idole de Lynx, tabbymasket siam-han.
Nr. 425. Opdr. Carina Las Ville, RK.
Ejer Birgitte Tertell Nemler, RK.

BeCste korthårs avlshan: Int. ch. Belcanto
Attaxerxes, brun burma.
Nr. 476. Opdr. Ms. Moira Mack, GB.
Eicr Birgit Nehammer, RK.

Bedste kcrthårs avlshun: Elbara Ishtar, tab-
bvmasket siam-
Nr. 478. Opdr. E. Leach, GB. Eier Carina
Las Ville. RK.

BeCste korthårs opdræt: Corinne-stamnavnet,
siam.
Nr. 480. Opdr. Carina Las Ville, RK.

Bedste korthårs veteran: Int. ch. Eje af
Vala, blå cornish rex-hun.
Nr. 492. Opdr. Henny Knudsen, JK.
Ejer Edith Jensen, RK.

Mis Lyngby: Nobellami's kuld.
Nr. 210. Opdr. og ejer Elin Larsen, RK.

Yndigt øby-kuld
(uistnok)
opdrættet al
Kurt og Ursula
Sejsbo.
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,,Ptge med Perser"

stod der udenpå kuoerten, haori oi landt disse to. Kort og lorretningsmæssigt ' og dog

tr der intet lorretningsmæssigt rted denne piges glæd,e ouer at holde sin kat ind til sig. Mart

<unne unde alle stressede mennesker at løle den lred, man lår i sindet, når man sætter

sig til huile med missen (rnisserne). Jeg tror, det er sundt!
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Vinterudstilingen hos DARAK t Køge
den 15. og 16. november 1975
RealaktØren udstillede selr, derrne gang og han
så1cdes bedre udtale sig. Sti1le cg roligt gik
udstillingen i Køge for sig, med rigelig plads
til og godt humør hos a1le. Dommerne var Ior
1r,n3l'rår Aina Junglander og Pauline Bonning,
Sverige - der tog sig af voksr-re og ungdyt '-
mens Vera Lang, Danmark, dømte de mange
langhårsku1d. Kortl'rårskattene bedømtes a{
Inga Nor6n og Gunnar Pehrscr-r, Sr,erige, og
alt vor l<lart sondag eftermiddag til kåringen
af de bedste katte. Det b\ev:
Bedste langhårs voksen: Nr. 151, b1å colour-

point-han Misti Blue af Kur6f. Opdr. og
ejer Jytte og Kr-rrt Fretieriksen, RK.

Bedste LH kastrat: Nr. 17, int. pr. Arthur
Roland Snos,drift, chinchilla-han. Opdr'.
Mrs. Haden-Guest, CH. Ejet Lis og

Jørgen Nielsen, RK.
Bedste LH ungcir.,t: Nr. 105, chinchilla-hun

Silver Vielle of Great Yarmouth. Opdr.
cg ejer Edel Rincsted, RK.

Bedste LH kuld: Nr. 6, Gentle Bearcat's
ku1d, cclourpoints. Opdt. og ejer S.

og I. Vaibiorn, RK.
Bedste LH r,oksen, modsat køn: Nr. 120,

Blythesome Cand.v vom Angorahof, skild-
padde med I'rvidt. Opdr. Miss Scharp, GB.
Ejer Silke Steeger, BRD.

Bedste LI{ avlshan: Nr. 178, it-rt. ch. Kassan-
der Persia. Ejer C. Dinnsen, DK.

Bedste LH opdræt: Nr. 182, OI Great Yar-
mouth, r,. Edel Ringsted, RK.

Bedste LH veteLan: Nr. 188, int. ch. Rung-
ho'::s Nuser. Ejer Igild, DK.

Bedste KFI voksen: Nr. 196, chartreux-hun,
Kentia's Blue Niickan. Opdr. Ingelise

Jacobsen, RK. Ejer S. Zaroemal'ra, RK.
Bedste KH kastat: Nr. 251, blåmasket siam-

han Odin af Trud-hcim. Opdr. Ren6 An-
dersen. Ejer Annelise og Axel Tæger, DK.

Bedste KH ungdl,r: Nr. 294, tabbymasket
siam-hun Corinne Nicolette de Lynx.
Opdr. Carina Las Ville, RK. Ejer
Connie Grøn, RK.

Bedste KH huld: Nr. 191, Corinne's huld,
tabbymasket siamhuld. Opdr. og ejer
Carina Las Ville, RK.

Bedste KH voksen, n'rodsat køn: Nr. 262,
ch. Syriam's Gay, brun burma-han.
Opdr. Elisabeth Kristolfersen, JK.
Ejer Ingerlise Dunvald, RK.

Bedste KII opdræt: Nr. 110, stamnavn
Corinne r.. Carina Las Vil1e, RK.

Bedste KH veteran: Nr. 113, pr. Dario Blue
Darjeeling, b1åmasket siam-han. Opdr.
Karen Jchansen, DK. Ejer Frida
Ilansen, DK.

Mis Køge: Nt. 11, Zarco's kuld. Opdr. og
ejer Alrni og Erik Hylsberg, RK.

TO SLAGS MASKE:
Til aenstre: Blåmasket siarn, cb. Blue Doll
aan Siana. Opdr. og lotograf:
A. C. Adriaanse, Holland.
2t

Til højre: Grøli al branøasket colourpoint -
angend,t,. al "lafle- og Kart Petersen,
rued stamnøanet Taraiko.



FARVEKOMBINATIONER
Vi har modtaget et spørgsmåI.
Som sekretær for FELIS DANICA har jeg

fået som opgave at finde frem til svaret på
følgende brev, oprindeligt stilet til »Racekat-
ten<<s bestyrelse:

»På given foranledning vil vi bede om,
at der skriftligt redegøres for, hvilke
farvekombinationer inden for europ6erne
der giver killinger med kontrol-stamtavle,
og hvilke der giver len st^mt^Yle.

Hvorfor må man f. eks. parre en char-
tieux, opdræt 16, med en blåcreme (28),
men ikke med en skildpadde (21) - og
ligeledes med en creme (17), men ikke
med en rødtabby (19)?

Vi har diskuteret spørgsmålet med fle-
re er{arne kotthårsopdrættere og derved
konstateret, at ingen af disse kendte kla-
re retningslinjer.

På forhånd tak.
Hewik og Annette Josephsen,

København<<.

Vi ska! forsøge at svare:
Første svar: Jeg v6d det ikke. Men så må

ieg finde ud af det. Først slog ieg op hos
FIFE for at se, hvad statutterne havde at
sige om den ting. I kapitel II, § 1, art. 2e:
regler for stambogen - fandtes denne ord-
1yd: »Katte, der stammet fra en krydsning
me1lem persere med ticking (agouti) og
peisere uden ticking kan man ikke indskri
ves i hovedstambogen. De indskrives fore-
løbigt i experimentalstambogen (i Danmark
: kontrolstambogen). Når de er 6 mdr.,
kan de - hvis de ved undersøgelse af en
internaticnal dommer uomtvisteligt frem-
viser anerkendte varieteters karakteristika -
opnå den endelige indsktivelse i hovedstam-
bogen«, (S. 20-21).

Enhver, som har været med i dansk katte-
rirrort i nogle år, vil vide, at denne regel
ikke taqes særlig alvorligt h6r. Exempelvis
parrer man jo persete med tydelig tabby-
tegning - hvadenten de er brun-, tød-, ja
sågar silvertabby - med hvide, sorte og
skildpadde persere. Det første exempel er et
grænsetilfælde, idet man har vanskeligt ved
at bestemme kattens genetiske bestemmelse
mht. ticking, idet den hvide farve io kan
Cække over a1t muligt. Den sorte kat har

imidlertid ikke ticking, idet den sorte fatr.e
fremkommer ved dobbelt besætning med det
til det dominante ticking-gen svarende vi-
gende, som giver ensfarvet sort. Tilfældet
med en skildpadde er kompliceret, fordi den
røde farve har en særlig karakter, således at
den skildpadde kat, som både ser sort og rød
ud, altid har en tegning af en art i den røde
farve. Teg vover at påstå dette, fordi jeg selv
har hatt tre kuld med skildpadde killinger,
og skønt de så sorte ud ved fødslen, kunne
man hele tiden under deres opvækst stadig
tvdeligere se en mønstertegning, nogle tabby,
andre tigret, i den underliggende røde farve,
mens den sorte virkede sært påklistret oven-
på. Først med voksenpelsen fremkom det
egentlig blandede resultat, som i yderst
sjældne tilfælde følget standardens krav om
store samlede farvepletter af sort, rødt og

creme. Ja, jeg har taktisk aldrig set den
perfekte skildpadde, hverken i langhåt eller
korthår i løbet af mine fem katte-år, så jeg

tvivler meget stærkt på, at den rent genetisk
kan produceres.

Min forklaring på den omtalte regels
sandsynlige eksistens baseres for det første
på den røde laraes specielle karakter. Det
ligger jo sådan, at en kat, som har gen for
den røde farve, altid fremviser den - med-

mindre dette dominetes af hvidt, den eneste
farve, som kan dominere alle andte. Betrag-
ter vi nu de i. eksemplet nævnte katte, op-

deler de sig på nydeligste vis i to grupper:
6n, hvis katte alle har fuld, ufortyndet farve

- rødtabby, skildpadde (og for fuldstændig-
hedens skyld medtaget jeg sort). Og den
anden, hvis farver alle er fortyndede, under
indvirkning af genet d i dobbelt dosis ,nem-
lig; blå (en fortyndet form af sort -), creme
(en fortyndet form af rød) og blåcreme (en

fortyndet form af skildpadde). [NB: de op-

drætsnumre, FIFE bruger, er ovethovedet
ikke bestemt ud{ra genetiske hensyn - man
begyndte io med dem længe førend vor ge-

netiske viden om katten rigtigt kom ud til
oodr'ætternel . Sammenligner vi de to grup-
per, vdd vi, at den første stort set ikke har
nogen indvending imod en mere ellet mindre
tydelig tabby-tegning, mens den anden altid

Fortsættes side 26. 
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FARVEKOMBINATIONER (fortsat).

hrl lcmpct solr en besat imod >>striberne<<

på ben, halc og on.r halsen. Avler man i rcnt
biåi, han det l-vkkes ar avle disse striber
bcrt ga.rske simpelt ved at fjerne det gen
for agouti/ticking, som ofte ligger gemt i ge-
retatiollcl'. NIen så såte den rode fane l<ou-
mer ind i spil1et, har vi mis6ren igen. Groft
sagt ei sagen.Jen enklc, at en ensfarvet rød
kat gelretisk set ikke existerer. En rød hat
hrl altid et mønster, selv rm det kan r,ære
urlvisket ses clet ikke el1ers, så kig på M'et
ved øjenbr),nene. Alene ønsket om at slippc
lcr yderligere styiber yllle efter mit skøn
\..rre et vægtjgt arglrmerlt for ikke at tillacte
prrring dc to grlrpper imellem.

Dernæst kommer problemet med pelsens

st'tuktur. Da jcg selv har r,æret eier aI såve1

chirtreux som rødtabby europ6, v6d jeg,

hvor forskeliige de to pelstyper er og skal
ae;'e. Cl'rarfteux'en har - muligvis som en
rest af langhårskattenes indflydelse i den
ticllige avi en fantastisk 1ækket underpels
a{ cn sær1ig fylde og kvalitet, mens cver-
pelser ofte følcs lidt strid - især I'rvis man
st"vrici mod hårene. Ait i alt giver pelscn

i:'dr|yk af rt værc nlUgcr r,tr. r'arm cg trigctl-
nemtrængelig. Europden derimod har ganslic

vist også en glimrende kraftig underpels,
men Iorskellen på under- og overpels' kvali
tet er ikke så stor. Dækhårene er også ofte
noget l.Engere end hcs chartreux'en, pelsen

virker stort sct blødere og lettere at lægge

nerl, når man stryger mecl hårene. Jeg vi11e

tro, at mikroskopiske undersøgelser herovet
tydeligere vi1le vise nøiagtigt, hvori disse fot-
skelle består. Jeg kan desvætre kun tale ud-
fra ,rforncmmelser«. Men vote dommere, som

io må f crmocles at vicle besked med disse
ting, shriver undertiden om en charffeux:
pelskvaliteten for blød, europdagtig, og om-

vendt hos europ6: for tyk, chartreux-agtig
pe1s, sir noget er der om snakken. Og igen
har vi de to grupper, af hvilke den ene

smul<t udgøres a.f trioen: b1å, creme og b1å-

creme - scm trlan io normalt avler med ind-
byrdes, mens den anden består af: sort, rød-
tabby og skildpadde, der lige så klatt hører
avlsmæssigt sammen. Prøv blot at se stam-
tavler på katte i de to grupper, de virker
yderst overbevisende.
26

Den trede forskel ligger i krr.,pstypen. Dc

flt:slr: r,åd vel, at opdr:rttere a{ chartteux,

crerne og blåcreme ca. hvcr tredje e11er fjerde
qrnr:'rtion rler tii en parring med de tilsva-

rr:nr]c fat-rer inden for langhår fot at bevarc:

cien særlige t.vpe, som krær,es her. Mange
i,iget udel om e1r kcntrol-stamtavle, som
katter har fået efter en sådan udkrydsning;
men dlt finder jeg kortsynet og ikke i pagt
ine d vort o"sl<c om »irisk blod« sammen
mcd hol kvaiitet hr:s vote udstillingskatte.
Nlang: af de kendteste navne inden for disse

opdra,'t - specielt de engelske - hat en lang-

hårskat liggende i første e11cr anden forfædrc-
ger.reration. Der{cr mener ieg også, at den

arrden gtuppes opdrættere i dcres søgen efter
en bcjre t-r,pt burde gøre ligeså i steCet

for at prrre til en i gruppe 6t, hvilket jo dog

ogsir olte hænder. Opdrætterens problem er
jo trc{oldigt: r,i s[<a1 forbedre såvel pels-

far..,c srm pelskvalitet og type - derefter
kominer øjenfarve m. m. m. IIvis »lovgi-
gerneo skal kunne »beskytte« gruppen med
chartreux, creme og b1åcreme imod de pro-

blemer, som en indparring aI den andens

llruppes egenskaber medfører, vil1e det derfor
rarc logisk at forbyJe dissc parringer.

Ser vi på FIFE's paragraf, siger den intet

L'm curopderne; men man tør vel formode,

at regelen gæ1der lige fuldt for den korthårs

u.Jgave af de cmtalte farver som for de

langhårede? Indrømn.res skal det, at ieg intet

sted har kunnet {inde andet om emnet end

det anførte. Dette siger dog intet om, hvad

den engelske organisation GCCF bestemmer

i disse tilfæ1de, hvorlcr vi vi1 henvende os

d6r for at få yderligere oplysningsmateriale

i sagen.

Et afsluttende sidespring: FELIS DANI

CA's regisrerings-udvalg har netop talt om

a.t præcisere reglerne {or, hvilke >>farvet<<

man må patre med hvilke, hvis man ønsker

at undgå en kontrol-stamtavle. Så sagen fø1ges

altså op på to felter. Vi må jo have klarhed

for at kunne indregistrere korekt, også når

det gælder importerede dyr. L.C.



Sammenhængen mellem tørf.oder
Og ufinvejssten - et indlæg i debarten
Ouersat al Vibeke Gamst lra FAB's Bulletin, )anuar 7973.

FoL nogen tid siden blev dr. C. Povey fra
FELINE ADVISORY BUREAU og dr. J.
Barker fra Cambridges Landbohøjskole af den
videnskabelige komit6 inden for Den Britiske
Sammenslutning af Dyrlæger for lVlindre Hus-
dyr anmodet om at foretage en uafhængig
undersøgelse af den ofte fremsatte påstand
om, at der sku11e være en sammenhæng mel-
lem anvendelsen af visse tøifodcrpræparater
og forekomsten af urinvejssten hos katte. Re-
suitatct af denne undersøgelse er nu offent-
liggjort og lyder som følger:

Dr. Jackson's påstande:
De påstande, som skul1e undersøges, er frem-
sat af den engelske dyrlæge dr. Jackscn og
kan kort sammenfattes således:
1.Der har været en påfaldende stigning i

antallet ef urinvejssten-ti1fæ1de hos katte
i England inden for de sidste to år.

2. Denne stigning er direkte forbundet med
den voksende anvendelse af tøfioder.

3. Skylden formodes at ligge hos tørfoderet,
fordi:
a. Det fører til en nedsat væskeomsætning

og dermed til kcncentreret urin med
forhøjet ph-værdi (dvs. at urinen udvik-
ler sig i basisk retning eller bliver min-
dre sur).

b. Magnesiumindholdet i en foclerplan er
direkte forbundet med urinvejssten, og
magnesiumindholdet har vist sig aL

være meget højt i visse tørfoderpræpa-
fater.

På denne baggrund har dr. Jackson bedt
den Britiske Sammenslutning af Dyrlæger for
Mindre Husdyr orn hjæ1p og støtte for sit
krav om, at al lorhandling af tørfoder for-
bydes, indtil det er bevist, at et bestemt
produkt er uskadeliggjort.

Dr. Povey's og dr. Barker's
Resultater:
Disse to specialister mener, at:
1. Det er muligt, at der har været en stig-

ning i antallet a{ urinvejssten-tilfælde hos
katte i England, specielt i perioden fra

efteråret 1971; men i mangel af relevant,
tidligere materln.c c;: Cet vanskellgt at
udtale sig om graden af denne stigning.

2. Denne tilsyneladende stigning er sket san:-

tidig med stigningen i anvenCelsea af tør-
foder til katte. Imidlertid har man kun
meget begrænsede oplysninger om bag-
grunden for urinvejssten-tiIfæ1dene, spe-

cielt med henblik på ændringer i foder-
pia.ren. I de tilfælde, hvor man har disse
oplysninger, lader det til, at kattene -
skønt de fcr en stor dels vedkommenJe
fik tørfoder - også fik anden føde, då"e-

Fottsættes side 28.

En oirkelig god aulsbaø, sorn desaærre nu er

lorsaur:det: int. ch. Sascha Deuxi|rne du
Loup, aildtlaraet aby - lar til rnange højt

prænierede danske abyssiniere. Ejer og

fotogral: Fibiger. 
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mad m. v., ja, mange havde overhovedet
ikke fået tørfodei. Modsat fodres er srorr
antal katte i USA udelukkende med tør-
foder, uclen at ciette giver anledning til
urinvejssten.

1. Det forsøg, som dr. Jacl<son har loretagct,
hror hcn hcr fr'ernkaldL rrrinrcjs>ren h. s

katte ved at fodr:e dem udelukkende rne<l
totfoder og vand, efterlader mange ube-
si,arede spørgsmå1. Det må også bemærkes,
a-t magnesiumindoldet i det tørfoder. som
dr. Jackson anvendte, r,ar meget høiere
cnd i Jct sædvenligr rilgt'ngelige rØrtoJer
i handelen.

'4. En kostplar: udelukkende bestående af
torfoCer forårsager ofte nedsat r,æskeind,
tagnlng cg dcrmed nedsat urinproduktion
med en stigning i urinkoncenfationen og
det basiske kiima, skønt nyligt foretagne
ændringer i visse tølfoderpræparater for-
soger at sær-rke ph-værdien.

5. Sl<ønt noget kunne tyde på, at magnesilrm
er af stor bet.vclning i urinveissten-tilfæ1-
denes sl,gdomsbeskrivelse, så er de hidtii
forctagne undersøgelser gjort med så få
katte, at de ikke berettiger, at man drager
afgørenc'le konklusioner deraf. Andre stof-
fer kan være af lige så stcr el1er store
betydr-ring, og forholdet mel1em de enkelte
sto{{el kan være af overordnet betydning.
I a1le tilfæ1de er magnesiumindholdet i
tølfodel nu på samme niveau overalt og
under den af dr. Jackson skønsmæssigt
fastsatte grænse på 0,19mg-pct.

Povey og Barker anbefaler:
1. Der er ingen som helst grund ti1 at stottc

et krav om tilbagerækning af alt tørfccler
fta markcdet.

2. Der bør snarest iværksættes undersøgelser

i:irkring tilfæ1dcne af urirrvejssten, idet
rnar bør læg1;e sær1ig vægt på følgende:
a. Undcrsøgeisi:r) som tager hensyn ikke

l:are til urinvcjssten-ti1{ældene, men
også tii kattenes hele sundhedsmæssige
og miljøma:ssige baggrund i de enkclte
tilIæ1de.

h. SruCier af balai-rcer i stofskiftet. hvorved
rJrr ta..qes hensyn ikke bare ti1 magne-
sium, men også ti1 andre stoffer, og
l-norundcr såve1 føden og a{føril'rgen som
også urinen uncletsøges.

c. Den roile, soin ririnmængden, urinkon-
centrationen og ph-værdien spiller i
ulieveissten-tiifæ1clenes s,vgdomsbillede
burde l--elyses nærlrele, og om muligt
skulle der udarbejdes metocler, hvorved
disse forhold kunne kontrolleres gennem

f odersammen sætningen.
i1. Der sku1le igargsættes mikrcbiologiske

stuCicr, i hvilke der blev brugt garan-

terct raske katte.

l. lndtil resultaterne af disse videregående
undersøgelser foreligger, bor n'ran ikke
fodre katte, som tidligere l'rar haft urin'
vejssten, udelukkende med tørfoder, og
hvis man givcr tørfodet til sådanne katte,
så bør'det være som en grød, rørt op med
vand e11er mæ1k.

.1. Alle pakker indeholdende tøtfoder burde
bære den anvisning, at man bør indfør:e
denne focierform gradvist over en .l-dages

petiode.

5. Aile fabrikanter af tøtfcder burde lade
pakkerne påtr1,l<l<e en tydelig tekst mcd
påbud om at give rigeligt n'red frisk vand
e1ler mæ1k samtidigt n'red tørfodetet.

(r. Fabrikanterne skulle sørge for en bedre
vared-eklaration på pakl<erne.

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON Wl[\4SEY (brunmasket).

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej . 6740 Bramminge . Telefon 05 - 17 36 69.
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Dødelighed hos killinger og ungdyr
En undersøgelse foretaget al »The Research
Council ol CFA« (dr. R. Peltz, formand).

§
§_

Abyssinier
ASHX
Burmeser
Havanna
Colourpoint
Manx
Perser
Rex
Siameser

*
24
11

33
3

46
I6
69
t4

r09

t4,5
20,6
L6,6

)6,5
71,9
)4,6
)0,4
)8,2

5,3
7,5

3. For tidligt fødte .................. 8,3 pct.
4. Betændelsessygdomme 6,8 pct.
5. For svagt fødte ........... 5,5 pct.
6. Errtanasi 4,6 pct.

Interessant nok: sygdomme, der tilffæk-
ker en del opmærksomhed, havde en lav
dødelighed blandt killinger og op til 1 år
gamle katte. Leukæmi havde ikke større
dødelighed end f. ex. tilfældig kvælning for-
årsaget af moderkatten. I begge kategoriet
var tallet 2,4 pct.

75 tilfælde af misdannelse blev rapporte-
ret. Racerne med de hyppigste misdannelser
er vist i tabellen nedenfor

Manx ................
Siameser
Burmester
Perser ................
ASH
Colourpoint .. . . .. . .

Abyssinier
Rex ...................
Havanna

I 197) så tabellen for forekomsten af mis-
dannelser ud som følger:

Burmester .......-.
Manx ..............,
Perser ... -... - -......
Siameser
Abyssinier . . . . . .. . .

Coloutpoint
ASH
Havanna

Fødselshyppighed og dødelighed var sarn-
menlignet for årene 1973 og 1974. Selv om
dødfødte og døde af ukendte årsager står
blandt de tre øverste dødsårsager, faldt an-
tallet af betændelsessygdomme fra 20 pct.
ti1 7 pot.

Ved at ændre fremtidens spørgeskema vil
komiteen 1ægge støfre vægt på sygdomme
under graviditet og vil forsøge at finde sam-
menhængen mellem den gravide hunkats hel-
bredstilstand og dødfødte e11er de killinger,
der dør tilsyneladende uden grund.

(Artikien er taget fra »The CFA
Mercury<< i Cat §(orld og er
oversat af Susanna Bugge). 
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»
3

4
t2
0

5
t6
1L

1

2)

:*
29,6

"rl§\
-a

81

76
160
18

126
134
t99
46

285

),7

3,9
ll,9
55
2,t
8,0

1.9 pct.
8,0 pct.
7,5 pct.
5,5 pct.
5) pct.
3,9 pct.
3,7 pct.
2,1 pct.
0 pct.

8,1 pct.
7,7 pct.
6,0 pct.
4,0 pct.
3,9 pct.
3,1 pct.
1,8 pct.
0 pct.

112' )25 28,8 75 6,6

Den anden år1ige CFA-undersøgelse af dø-
delighed hos killinger og ungdyr er nu af-
sluttet. Opdrætterne rapporterede 7125 føds-
1er med )25 dødsfald i undersøgelsesperioden
1974. Fødselshyppigheden og dødeligheden
indenfor de forskellige racer er vist i neden-
stående tabel sammen med tallene for 797):

Race:

Abyssinier
ASH
Burmeser
Havanna
Colourpoint
Manx
Perser
Rex
Siameser

F ødsler:

1973 74
102 81
5) 76

111 160
33 18

96 1.26

77 134
265 t99
IRr+x 46
)$ 285

Dødslald: Procent:

1973 74 1973 74
J5 24 34 29,6
5 tt 9 14,5

4t 33 )7 20,6
9 3 27 16,6

39 46 4L 36,5
19 L6 25 Lt,9
9t 69 34 34,6

IR*x 14 - 30,4
97 109 28 38,2

1080 rt25 336 )2J
ilAmerican Shorthair, svarer til Europ6.
-):*Ikke registreret.

I L974 var dødeligheden 28,8 pct. med dd
største antal døde indenfor racerne Siameser,
Colourpoint og Perser.

36 dødsårsager var cpgivet af opdrætterne.
De almindeligste ses neden{or:
1. Ukendte årsager ........ 19,3 pct.
2. DøC{øCI: ........ 16,9 pct.



Stamnavn »AF DYREBORG«
Opdræt af brune burmesere.

WINNA Og KAJ GREVE
Abrinken 237 .2830 Virum . Telf. 02 - 851698

ETSDNU ET BIDRAG
TIL FOTO.KONKURRENCEN

Røngoon Matador, tabbynasket siarn-haø, er

konnet net op at køre på sin huslælles ryg

en Sct. Bernhardshunil. Fotogra: ps7 Ranøn,

IK.

Killinger - netop nu

»EANGALORES« PERSEROPDRÆT
Killinger efter ch. Felino af Bangalores, creme
sort. smoke, blå og røde.

lngrid Henriksen,
lvlusvitvej 1,9990 Skagen, telf.08 - 443883.

»AF KIVIO«
Shaded silver-hun, 1. 22.5. efter Lotte Gen6ser,
10, og ch. Sputnik of Great Yarmouth,10,
sælges eller byttes med god, sort perser.

Kirstine Gammelgaard,
Ætøvej 16, 9900 Frederikshavn,

telf. 08 - 420510.

»CRIMSON«
1,1 Devon Rex-killinger, f. 3.9., blå, tortie-
tabby, til salg.

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

telf. 03 - 48 94 16.

Burmeseropdræt

U

»AF TABAS« Perseropdr€Et.
Golden Simba af Tabas, rødtabby, t. 23.4.,
til salg. Bedste LH-ungdyr i Esbjerg sept. 75.

Birgit og Johnny Semak,
Østerbakke 24, 6310 Broager, tlf. 04 - 441653.

THAMAKAN
Avlskatte:

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 blive afhentet på Hovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Abrinken 237 .2830 Virum . Telf. 01 - 851698.



Opdraettero

Stamnavn BELKIDO

Opdræt ai brunmaskede siamesere.
Bestilling på killinger modtages.

Elsa Dolberg,
øet, 84OO Ebeltort, telf. 06 - 341481

Slamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.

Connie Grøn,
Toftagervej 5, 2700 Brønshø.i, telf. 01 - 604212

SRIWIJAYA
Abyssin ier-opd ræt.

Slanette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

telf. 06 - 8531 31:

»CRIMSON«

Opdræt af devon rex.

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

telf.03 - 4894 16.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 61 1s81.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdraet af brun burma.

Birte Slubsgaard,
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

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

livlige killinger sælges lejlighedsvis.

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

STAMNAVN de Desir6e
Opdræt af perserkillinger iflere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanna Cond6 van'l veen,
Strandhøj 50, Kyndby, 3630 Jægerspris,

telf. 03 - 3211 41.

Stamnavn ,BODWIN«

Opdi'aet af ccrnish rex - katte med blidt
temperament.

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

CAREZZANDO
Opdræt af sorte, røde og skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.

Eente og Erland Johansen'
Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324.

AF SCHVANNER
Brunmaskede siamesere. .- Killinger leiligheds-

vis til salg. Bestillinger modtages.

Frida og K. E. Bach Larsen,

Fyrkildevej 77, 9000 Ålborg, tef. oB - 157774.

AF TABAS perseropdræt
i farverne skildp., sort, rød, creme, blå og blå-

creme. - Killinger lejlighedsvis til salg.

Birgit og Johnny Semak,

østerbakken 24,6310 Broager, tlf. 04-441653

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.

Vlbeke Ringkøping Jensen,

Foldgårdsparken 15, 7600 Struer,
telf.07 - 85 1466.

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

vi ldtfarvet abyssinieropdræt.

Lis Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndercø,

ttf. 09 - 89 t5 03.
»AF BØGEBAKKEN«

SIGIRIYA OPdræt af brun burma.

opdræt al vildtfarvede og røde abyssiniere. Bestillinger på killinger modtages.

Jørgen K, Andersen, Anna lbsen,

Tietgen3 A116 51,5000 Odense, tlf. 09-140342Bøgebakken 7,9000 Ålborg, telf.08 - 140339.
31"



Til avlstieneste

Sort perserhan:
SA§fltsO VON BOGKVIST

S. og H. Bybjerg,
P: a:gervej 27, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Perserhan:
HASSAN AF PANJA

f.4 (13b).

Kirsten Hansen,
Sønder"narken 12, 8570 Låsby, tlf. 06 - 95 14 34

Brunn:asket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

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

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Emmedsbo t\,4ark, 8585 GIæsborg,

telf. 06 - 38 60 58.

Engelsk imporl: Rød Devon Rex
ANNELIDA COPPERNOB

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

telf. 03 - 489416.

Brunmasket colourpoint:
SAWACH AF ZIBELLINA (2 x CAC)

Giethe Dixon,
Hostrupsvej 21, 7000 Fredericia,

telf. 05 - 92 57 61 (eft. 16,30).

Svensk import: Brunmasket slamhan:
KATTJA-LO'e TAWI

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

FERSEHHANNER:
Ch. lbbo af Marcopolo (sort).

Ringo af Bangalores (blå).

Dora og Egon Strellner,
tVlirabellevej 5, Ve.igård, 9oo0 Ålborg

telf. 08 - 13 1942.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aal<jærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 0B - 190262.

Blåmasl(et colourpoint:
lXlNlGO a,F JEKÅMA (2XCAC).

Sigrld Hald,
Hybenvej 5, tr/e;dal, 7500 Holstebro,

telf. (07) 42 0917 (eft. 16).

Rød burmahan:
BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).

Solveig og Gerhard Håjek,
ltlvrkærvej 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Chinchillahan:
Ch. VIRAK'S EMANUEL

Lis Eilerisen,
Søndervangen 13, Lyngerup, 3630 Jægerspris,

telf. 03 - 3221 73.

Ciranrp. Rangoon Wimsey (brunmasket).

lnger Fløe Crafack,
Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,

telf. 05 - 173669.

Vildtfarvet abyssinierhan :

Ch. AMIGO AF THAEL
Jørgen Hansen,

Enebærvej 92, 5260 Hjallese, tlf. 09-132397

Brun s!amhan:
FLORENTINE's FELIX

Gudrun Miiller,
Flintebjergvej 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 16 58.

I skoleferien: Grønhøj, 9480 Løkken,
telf. 08 - 88 31 88.

Tabbymasket siamhan:
SAKURA ANARAWD (eng. import).

Leif Nielsen,
Ny Adelgade 49, 5610 Assens, tlf. 09 - 71 20 82.

Chokolade burmeser:
KENTIA'S NIKKI

Amerikanske blodlinler.

lngelise Jakobsen,
Allevænget 3, 2630 Tåstrup, tll. 02

)2
99 32 25.



3'12 sider, indb. kr. 45,50

"Bedste danske kattebog til dato" - skrev pressen om denne bog. En-
hver katteinteiesseret bør derfor for sin egen - men især for kattens -
skyld have den stående i sin reol.

POLITIKENS FORLAG AiS

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
Fjerner enhver lugt
hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3/+

liter samt i økonomidunk med 11/zliler

hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.



Katte-kurve
Halsbånd - seler

Madskåle - liner

l(attesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske
katteblade

KISSAT

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D
Helsinki.20, Finland.
Abonnementspris:10 f.mk.

*
KATTEN VÅR:
Sonja Barge!
Heggevn 15 F

1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n;kr

i

*
LIÅNA KATTAR:
De:t.l Andersson, Box 288,

.:c I 04 Orebro,
Sverige.
Abrnnementspris: l6 s. kr

*
KATTEN:
Axel Jæger,
Srnakkegårdsvej
2820 Gentofte.

127,

*
RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade 9
4220 Korsøt

og
Alice Heinsen
Vingetoften 254

2730 Herlev
Abonnementspris: 45 kr

Katteartikler er min hobby.

Transport-boxe


