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NY REDÅKTION
Som det kort blev nævnt i sidste nummer, har >>Hvæs-

sebrættet<, fået ny redaktør - el1er rettere ny redaktion.
Lenes beslutning om at holde op som redaktør var
urokkelig og begrundet i mangel på tid, da hendes pri-
vate erhverv nu stiller sær1ig store krav til hende.
>>Hr,æssebrættet« har de sidste to år haft en redaktør,
som har formået at lave et virkeligt levende og oply-
sende blad; et b1ad, som har vundet stor anselse cgså
udenfor IYRAK. Vi vi1 gerne sige Lene tak for hendes
store arbejde, og er glade for, at hun - når hendes tid
tillader det - stadig vi1 bidrage med sto{.
Hvor stort et arbejde, det er at redigere et blad som
»Hvæssebrættet<<, ses af, at der altså skal en redaktion
på fire til at erstatte den hidtidige redaktør!
For at undgå hurtigt at komme i den situaticn, at en
redaktør må melde fra på grund af for stor arbejds-
bvrde, har',,i valgt denne noget utraditionelle 1øsning.
Og hvad vil redaktionen så med »Ifvæssebrættet«?

Ja, det kan faktisk besvares med ordene: alsidighed
og kontakt. Vi vi1 bestæbe os på at bringe stof, som
vi1 interessere både erfarne og nye katteejere. Vi vil
også {orsøge at bringe det nyeste indenfor de forskel-
lige emner.
For at en klub skal virke levende, er det vigtigt, at vi
- dvs. bestyrelsen og redaktionen - har kontakt med
medlemmerne. Dette er vel den vigtigste funktion for
et klubblad. Det vil sige, at vi skal holde medlemmer-
ne underrettet om, hvad der sker indenfor klubben og
i katteverdenen i det hele taget.
Men kontakt sku11e også meget gerne virke den mod-
satte vei - altså fra medlemmerne til bestyrelse cg re-
daktion. Således at vi måske kunne få forskellige em-

ner og aktuelle problemer belyst fra flere sider. Så me-

ningstilkendegivelser fra jer er meget velkomne.
Redakt ionen.

FÅRVEL til Jørgen Andersen
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlin-
gen, udtræder Jørgen af bestyrelsen et at {.ff han er på

va1g. Om grunden hertil skrev Jørgen til den øvrige
bestyrelse bl. a.: »Som de fleste andre nybagte læger
bliver jeg i den første tid sandsynligvis nødsaget til at
tage vikariater af måneders varighed og måske forskel-
lige steder i Danmark. JYRAKs medlemmer kan ikke
være tient med en sekretær, som de hverken kender
telefonnummer eller adresse på«.

Dette har Jørgen jo ret i, men det betyder afsked med
en sekretær, hvis venlighed og hjælpscmhed er vel-
kendt blandt medlemmerne.
Bestyrelsen siger ham tak for godt samarbejde og øn-
sker held og lykke med hans fremtidige arbeide.

Vinna.

JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
SL Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 1981.
(Træffes mell. 20-22)

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

Kasserer:
Helmuth Jensen,
Hostrupsvei 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 52 46 51

Giro: 6 85 09.

SekreIær:
Jørgen K. Anderseir,
Tietgens Al16 511,

500c Odense.
Telf. 09 - 140342.

'i

Udsti I llngssekrdlær:'
Susanna Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. OO - 272819.

Stambogssekretær:
Vibeke Gamst,
Hr. Hennekesvei 5,
9000 Ålborg.
Telf.08:1204 15.

Bestyrelsesmediem:
Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 524651.
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Noget til Colourpoint-folk
Relerat lra møde mellern opdrættere al rød- og crernemaskede colourpoints
på Frederikshøj Kro den 11. nou. 191).

I begyndelsen af november udsendte stam-
bogssekretæren til opdrættere af de oven-
nævnte to varieteter indkaldelse til møde i
anledning af visse prcblemer, som havde
vist sig med hensyn ti1 registrering og udstil-
lingsklassificering. Hidtil havde opdrætterne
kun arbejdet med 6n farvebenævnelse, nem-
lig rødmasket; men efter at et kuld creme-
maskede var født, opstcd det tvivl om, hvor-
ledes disse skulle benævnes, og hvorledes
de skulle konkurrere på udstillinger. I mø-
deindkaidelsen blev opdrætterne derfor op-
fordret til at ovemeie følgende spørgsmål:

1) Hvo,rdan kan opdrætteren skelne mellem
de to varieteter, når et kuld skal stam-
bogsføres?

2) Hvordan skal de to varieteter stambogs-
føres? (Kun et problem for de creme-
maskede).

3) Hvordan skal de konkurrere på en ud-
stilling? (Dvs. mod hinanden indbyrdes

eller hver for sig, og med eller uden
CAC-status).

4) Skal vi i Danmark gøre noger ior at li
de crememaskede selvstændigt anerkendt
cg i så fald hvordan?

I overensstemmeise med den udsendte op-
fordring forsøgte man først at få præciseret
den fænotypiske forskel. Der var stort set
enighed meilem de fremmødte om, at de
letningslinjer til opdrættere, som hidtil er
udsendt af The Colourpoint Society o{ Great
Britain, er rigtige. Herefter skulle de creme-
maskede vise begyndelse ti1 farve på et se-

nere tidspunkt end de rødmaskede. Nogle
opdrættere mente, at de rødmaskede fik far-
ve på 7. dagen, og de crememaskede farve
p& ca. 21. degen. Nogle mente, at det var
muligt at se farven på begge varieteter end-
nu tidligere. Eventuelt kan man på randen
af øtet, ,>Ørekransen<., se forskel i 1 uges-

alderen, idet de rødmaskede da allerede el
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colourpoints, som med virkning fua 7.i.-
1976 bestemmer, at 1i11a-, rød- og sealskild-
paddemaskede nu konkurrerer mod hinanden
mcd CAC-status, og at creme-, blåsklldpad-
de-, chokoladeskildpadde- og lillaskildpadde-
maskede kcnkurrer mod hinanden uden
CAC-status, endskønt CAC allerede hat væ-

ret tildelt blåshildpaddemaskede.

Da n-.e grupper ikke er blevet anerkendt,
er der hel1er ikke opstået nye betegnelset
for colourpoints, sådan at der herefter er
følgende mulige benær,nelser for colour-
points:

1lb SP (brunmasket colourpoint).
13b BP (b1åmasket colourpoint).
1lb CP (chokolademasket colourpoint).
1lb LP (lil1amasket colourpoint).
1lb TP (sealspildpaddemasket colourpoint).
1lb RP (rødmasket colourpoint).
1lb individuel beskrivelse (alle andre co-

lourpointvarieteter, {. eks. crememasket,
tabbymasket, silvermasket, b1åskildpad-
de- og lillaskildpaddemasket).

Hvordan den enkelte kat skal stambogs-
føres, er opdrætterens ansvaf, dog at stam-
bogssekretæren naturlig',,is har pligt ti1 at
underrette denne om øjensynlige fejltagelser.
Som tomn-rellingerregel med hensyn til de
rod- og crememaskede kan opdrætteren erin-
rlre rrn iolgende on farvernes nedarvning:

A) trIo:k r mcrk : Alle n'rørke.

B) itlo:k x mc:k. men bæter af lyst : 1/z

morke, 1iz morke, men bærere af 1yst.

C) Nlork, men bærer af lvst x mørk, men
l-.ærer af 11,s1 : 1,/r l,'se, 1/z mørke, men
bærere af 1r'st. 1/r mørke, som ikke
bærer 1,vst.

D) Li,s x 1r's : Alle 1vse.

E) Lys x mørk. men bærer af lyst : 1/z

l;rse, 1/: morke, men bærete af lyst.
F) Lys x mork - Ålle nrorke. men

l-.:rere af 1r.s t.

Ved mørk forstås her sealskildpadde, seal
og rød. Ved 1vs forstås creme, b1å og biå-
skildpadde.

Om en kat bærer an1æg for 1yst, kan kun
sjældent siges med bestemtl'red; men h\.is
6n af dens forældre er ly'se, gør den det,
jfr. ex. F.

Der blev splrrgt, hvordan der skulle for-

mørkefe end de cremetraskede.
Man var også enig rneC de engclske op-

c'lræiterc om) at øIerne er de mørkeste par-
tier på begge varieteter. Nogle syntes dog,
at halen, især på et tidligt tidspunkt af
killingens liv, kur-rne r,ære det mørkeste par-
1j " lll .,ri rn:.q cn. at der ar forskel
på de to fatver, men ingen havde mod på
at beskrive de respektive fan,er i ord. Man
efterprøvede også det engelske råd med at
holde en coloutpoint helt hen ti1 en tilsva-
rende self varietet. Lis Nielsen var meget
ntrkltsk iii.r1rl. n srl en clejlig cremefarvet
katl men hvad entr:r det skyldes, at den cle-
memaskede colourpoint, som blev sammen-
lignet med den, i virkeligheden var røcI-

masket, eller cieme tager sig anderledes ud
hos colcnrpoints end hos selfs, så var der
i hvert fald tydelig farveforskel.

Man disl<uterede dernæst. om det er mu
ligt at finde andte fcrsl<elle mellem de to
varieteter end netop maskefarven. Nogle
mente) at kropslarven allerede fra fødslen
er mørkere I'ros de rødmaskede end hos de
cret-:emasLede, ligesom Ccr er en forskel i

pelsstrukturen, så1edes at Ce rødmaskede
skulle være grovere cnd de crememaskede.
IIercm var meningerne delte; men det var
måske karakteristisk, at det var de opdræt-
tere) som havde haft flere kuld n-red begge
varieteter repræsenteret på 6n gang, som
hcldt på, at clet ey fors[<e1. Man kom i
denne forbindelse også ind på, at der hos
de tilsvarende self-varieteter er en ty,delig
strukturmæssig forskel.

Om øjen{arven blev det sagt, at de n-ru-

ligvis hos de crememaskede er de lyseste;
men ingen turde sige noget generelt. Ma-
terialet er endnu for lille.

Meget forsigtigt blev det berørt, cm man
ligefrem kunne driste sig til at sige noget
om farvernes sammenhæng med »type« i
videste forstand; men om dette sprængfar-
lige emne var der ingen, som havde noget
at sige. - I det hele må vi jo også erindre
os, at det endnu er forholdsvis få katte, vi
har i de pågældende farver, og at de næ-
sten a1le er stærkt beslægtede med hinanden,
således at en til{ældig familielighed let kan
blive forvekslet med n.get for varieteten
I<a rakterist i sk.

Ilerefter blev de fremmødte gjort be-

kendt med FIFE,'s nyeste beslutninger for
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holdes n-red de ailerede stambogsførte, som
r,i;,en nråt1e vise sig at være fort forkert.
iieltil må der henvises til utistillingsregler-
ne, sonl udtaier sig herom i § 5c. I)esudcir
er det ved praksis antagetr ar en opdrætter
kan indsencle sin stamtar,le ti1 korrektion.
hvis han, eftei' at hillincen er vokset til,
l(on-staterer, at han tog fejl i stallen.

li1ed hens-;n til det sidste punltt på dags-
ordenen var der enighed ol'r, at må1et n.r:i
yære, at alle farvcr bliver a;'rerken<It tii
CAC-status, og at hvcr farr,c lionkulferer
Ior sig. Hertil shal r,i i Danmarh forsoge at
udfcrmc forslag tiJ en starclard og sor€tc
for, at den snarest muiigt kcrrtrer: til be-
handling j FIFE.

Forsiag til stalrdard for\/entes tr1,1it i
næstc 1ru1xn'rer af IIvæsscbrættet, avt. srrii-
plcrci med incll<alclelse ti1 ct nrrt ncrle, hr,,is

problemcr skuile dul<l<e op rrndervejs. For-
slag til standarden modtagcs med tal<ncm-
mclighcd af stambogssekretæren.

En samwenligning nted krtxcne til larut:
bos dndre racer.
Efter at ovennarvntc mødc L-r aiholdt. har
stambogssekretæren fra 'l-he Gor,crning
Cruncil of the Cat Fancv fii,:t tilserdt et
eksemplar al dcn engelskc stan<L:,.rd ior co-
lourpoints. Den indeholdel il'ricllcrtid intet
,.rnr Ianrens uclseende hos clcn løc1e, l..en-

holdsvis di:n cremenraskede, sir r,i l<an prove
at sirge st(rtte andetsteds. T den forbincltlse

kan vi måske bemærke os, at den røde bur-
mesets farve beskrives som 1vs mandarin-
farvet, mens den creme brrm"rers farve be-
sktives som fuldttonet creme, i begge til-
fælde lidt mørkere på spidserne end på
irroppen. Den neu, zealandske o,pdrætter
Ann Frosr siger desuden, at {arven hos den
røde burmeser er sor-,r abrikoslarvet silke,
og at den cremc bulmestcr skinner med
de;r crcmefai:r,ede satins matte glans. - Gor
clet nogen liiogerc?

C)m der-r rodmaskcde siamese r siges det.
at larven på spidsernc slial være klart rod-
gviden. Om den af GCCF netop anerkendte
cremenraskede sianr siges det b1ot, at iarven
på spidserne skal væi'e ,rlili"k, 

C;r*rr.

Burmaopdrættere - se her!
Dcn austral-ql.,e specialklub: Buyntese Ctrt
L'lub ol Westarn Au.strttlfu afholder uclstil'
lirg i bep,,,,ndelsen af maj d. å. I forbindelse
merl udstillilg,en :ltrangclcs dcr cn foto-
rrci-.ii11tng: »BuLmcscre ircrden rundt<r. I)e,
cler tur inr. ch. cilet ch.-titler, op{ordres
derior til at sende billede af deres kat(te)
tr1 lrluLbens :;e1<i:ctzrr', Å.tl.iss I oyce J eruis,
{:lt:.\l}<O, Llnderaood Aue., Floreat Purk,
\Y,/t:;tern Austrtliu, tliecl henvisning til skri
vciscn til JYRAK

PER[^ER fra IVEOnten E - ldar hunkar'ren ikke mælk nok??

;rtrfr9$iRAIrdA« - ['lo!der samtldiE maven i flneete orden.

ilælkeki'aflernæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:

IvIIKRANA tilberedes med sødrnælk, skumnretrnælk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes til lige knap 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr N/IKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen .. og den er klar!

Ene;mportør ior Danmark

A/S CARL FR. MORTENSEN

Billowsvej 5C - 1870 København V

Telefon 01 - 246702.
I.IÆRIV!ESTE FORHANDLER OPGIVES!!!
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Hvem vandt hvad i
BERAK'sr sølvmedalje: Rinco af Jekama,

tiih. Sigrid Hald, J.
BERAK's guldmedalie: Mads af Gammel

Vartov, tilh. Bente Burchardt, J.
Ådelkatten, 1 guldplaket: Cinderella af Kam-

b.'ses, ti11.r. Lis og Jørgen Nielsen, R.
.riderkatter-r, I guldplaket: Clementine af Fre-

denslund, tilh. Lis Rhymer Friis, J.
Karlstc.cls Kattklubb, 1 sølvmedalie: Tc,m

Kyle's kuld, tilh. A. Riedl, Tyskland.
I(ri'lstacls Kattklubb, 1 guldmedalje: Robin

af Sriwijaya, tilh. Sianette Kwee, J.
Ausralian National Cat Fanciers, 2 sølvme-

dalier: Arkus von Loschrvits, tilh. Kerin
Kriiger, Tlskland, og Carezzando's Blue
Aga Khan, tilh. Bodil Sneskov, D.

DARAK's sølvmedalje: Louis Blanche de
Desirde, ti1h. Hanna Cond6 can't Veen, R.

DARAK's guldmedalje: Kentia's Blue Salo-

me, ti1h. Samahono Zorcemaha, R.
DARAI('s æreskokarde blev ikke uddelt.
NORAK's guldmedalje: Trine af Bøgebak-

ken, tilh. Anna Ibsen, T.

1 DEZV's guldmedalie: Cinderella af Cam-
byses, tilh. Lis og Jørgen Nielsen, R.

FEI-IKAT: 1 medalie: Loumika's Kinzo,
tilh. Annelise Jacobsen, J.

Boråskatten, 1 guldmedalje: Golden Simba
af Tabas, till.r. Birgit Semak, J.

Boråskatten, 1 sølvrnedalje: Fredenslunds
kuld, tilh. Lis Rh1'mer Friis, J.

Ra.cekatten, 1 guldmedalie: Ch. Black Olymp
van Pahlewi, ti1h. Elke Deutschmann,
Tyskland.

Racekatten, 1 sølvmedalje: Barbarossa vom
Heukenfeld, tilh. F. J. Heinzen, Tvskland.

Esb:erg bys ærespræmie: Clementine af Fre-

denslund, tilh. Lis Rhymer Friis,, J. Cin-
derella af Kambyses, ti1h. Lis og Jørgen
Nielsen, R. Fredenslunds kuld, tilh. Lis
Rh1,mg1 Friis. I. Tom Kyle's kuld, tilh.
A. Riedl, Tyskland.

Anneliese Hackmann's ærespræmie: Rinco
af Jekama, tilh. Sigrid Hald, J,

Hetty van §(insen's ærespræmie: Eclipse
Heavenly B'lue, tilh. Lene ril/. Cassel-

green, J.
I\4ay Britt S:enanders præmier: Cinderella

af Kambyses, tilh. Lis og Jørgen Nielsen,
R. Clementine af Fredenslund, tilh. Lis

6

Esbjerg ?
Rhymel Friis, J. Ch. Rangoon Sir. \X/irn-
sey, ti1h. Inger Fløe Crafack, J.

Vivian Mau-Nielsens præmier: Samsara
Shanzi, till.r. A. D. van E1mpt, Hollancl.
Samantha v. Birmania, ti1h. P. S, Schrarn-
Oostdam, Holland.

Hans-Jiirgen Eckholdt's præmie: Black Jolly
of Great Yarmouth, ti1h. A.or-rette Johan-
sen, R.

Jenn:, Svennesens præmier: Djibl af Blovst-
rød, ti1h. Grethe Braad, D. Pernille af
Amalia, tilh. Norma Agersnap Larsen, J.

.|c-Ann og Leif Iversens kokarderr Cinde-
rella af Krmbyses, tilh. Lis og Iørgen Niel-
sen, R. Rinco af Jekama, tilh. Sigrid
Flald-, T.

Vinna- Gleves kokarde: Trine af Bøgebak-
ken, tilh. Annn Ibsen, 

'[.

Susanna Bugges kokarde: Robin af Sriwijaya
tilh. Sianette Ku,ee. T.

Thehøi Guldtryks kokarder: Clementine a{
Fredenslund, ti1h. Lis Rhymer Friis, J.
Loumika's Kinzo, tilh. Annelise Jacob-
sen, J.

Nlaenra Peninsula Cat Club's kokarde: Don
Pancho van fuarro, tilh. J. E. Coree-
Sr-it. [']6112n,J.

Hamiltcn Cat C'!ub's kokarde: Carezzando's
Blue Aga Khan. tilh. Bodil Sneskov, D.

Toronto Fantasticats kokarcler: Int. pr.
Sam Persia, tilh. L. Ravn-,fc,nsen, D.
Golden Simba af Tabas, ti1h. Birgit
Semak, J.

Srisse Leiditz' præmie: Fredenslunds kuld,
tilh. Lis Rh.rmer Friis, J.

Perserkatten's kokarde: Cinderella af Kam-
byses, tilh. Lis og Jørgen Nielsen, R.

FIFE's kokarde: Clementine af Fredenslund,
tilh. Lis Rhymer Friis, T.

C. I(. Gulsett's kokarcle: Trine af Bøgebak-
ken, tilh. Anna Ibsen, J.

\X/est of England & South Y/a1es"Cat Socie-
t.,'s kokarde: Arkus von Loschrvitz, ti1h.
Karin Kriiger, Tyskland.

Jørqen Andersens hæderskokarde: Int. pr.
Fa.ust af Thamakan, tilh. Jltte Saaby
Nielsen, J.

Johnny og Birgit Semaks hædersbånd:
Oscillum Belle, tilh. Hans Laier, J.

Siisse Leiditz' præmie: Fredenslunds kuld,
tilh. Lis RhTmer Friis, J. SB.



Pensiorufor
HUNDE

I(ATTE

Aarhus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88

Starnnavn AF'KIVIC
Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,

b!å, blåcreme og creme - cameo, silver-

shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnik of Great Yarmoulh (chinchilla).

Kilinger Ieilighedsvis til saig.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

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

Gør hygielnisk 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!

Kt-'fRlN lås i plasticflasker med 3/r

llter samt i økonomidunk med 11/z liter
hos Deres sædvanlige handlende.

7

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.



Kryptorchidisme - ikke så enkelt endda !

Al Erik Bugge.

I l{væssebrættet 1975, nr. 4, bragtes en
artikel af dyrlæge L. E. Sealing om kryptor-
chidisme, hvori lidelsen er udmærket be-
skrevet med hensyn til de forskellige former,
hvorunder den kan optræde (ensidig, tosidig
eller »vandrende«). Desuden omtales de ud-
viklingsmæssige konsekvenser for den eIler
de sten, der udsættes for den højere tempe-
ratur i bughulen, og de mullge direkte år-
sager ti1 lidelsen (bygningsmæssig og/e1ler
hormonal {ejludvikling).

Mod slutningen af artiklen gøres endelig
den antagelse, at lidelsen er arveligt betin-
get af et eneste vigende gen, cg der gives

en tabel for nedarvningen under denne for-
udsaetning.

.l der følgende vil jeg vise. at

1) denne antagelse nødvendigvis må være
forkert, alene af den grund, at hunkatte
ifø1ge sagens natur ikke kan være kryp-
torchide, og at

2) nedarvningsreglerne sandsynligvis er end-
og meget mere kompiicerede.

7. Et enkelt uigende gen.

I-rd i,-'rig først beskrive arvegangen for en
stærkt arvelig egenskab, der finder ligeligt
udtryk hos begge køn og beror på et enkelt
vigende gen, som f. ex. blå pels{arve. Sort
og blåt følger genbesætningen på D-pladsen,
således at DD cg Dd giver sort, medens dd
giver blåt. Katten med den uægte kombina-
tion Dd er altså sort at se ti1, men bærer
af aweanTægget for bIå farve (d). Der er nu
[ølgende parringsmuligheder:

1. ægte sort X ægte sort
DD : 4 DD (lig med 100 pct. ægte

sort).

2. ægte sort X bærer af blåt
DD x Dd:2 DD + 2Dd (lig med
50 pct. ægte sort, 50 pct. bærere).

3. ægte sort X blå
DD x dd : 4 Dd (lig med 100 pct.
bærere).
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4. bærer X bærer
DdxDd:DD+2Dd*dd(lie
med 25 pct. ægte sort, 50 pct. bærere,
25 pct. b1å).

5. bærer X blå

Dd x dd : 2 Dd + ?- dd (lig med

50 pct. bærere, 50 pct. b1å).

o. bta \ bta

dd x dd : 4 dd (1ig med 100 pct. blå).

Lad mig dernæst gå ind på Sealings tan-
kegang om en enkelt kryptorchidisrne-plads,
hvis tilhørende serie består al 2 gener: €t
herskende (svarende til D ovenfcr), der gi-
ver anledning til normalt nedstegne sten, og
6t vigende (svarende til d), der giver kryp-
torchidisme. Dog naturligvis kun hos han-
ner, for hunner er genbesætningen på denne
plads helt uden konsekvenser. Man får nu
følgende seks muligheder:

Hannet: normale, bærere og kryptor-
chide.

Hunner: normale, enkeltbærere og
dobbeltbærere.

Tilsvarende får paringsskemaet ni mulig-
heder (ictret hannen hver gang står ti1 ven-
stfe:

1. no,rmal X normal : 100 pct. normale

2. normal X enkeltbærer : 50 pct. nor-
male, 25 pct. hanlige bærere, 25 pct.
h.unlige enkeltbærere

J. normal X dobbeltbærcr -
lige bærere, 50 pct. hulrlige

4. bærer X normal : som 2

1. bærer I enkeltbærer : 25 pct. normale,
25 pct. hanlige bærere, 25 pct. hunlige
enkeltbærere, l2rlz pct. kryptorchide,
l2rlz pct. hunlige dobbeltbærere

6. bærer X dobbeltbærer : 25 pct. han-
lige bærere, 25 pct. hunlige enkeltbærere,
25 pct. kryptorchide, 25 pct. hunlige
dobbeltbærere

7. kryptorchid X normal : som J

)0 pct. han-
enkeltbærere



8. kryptorchid X enkeltbærer : som 6

9. kryptorchid X dobbeltbærer : 50 pct.
kryptorchide, 50 pct. hunlige dobbelt-
bærere.

Dette er det reoretiske skema, på grund
af. at de hos Sealing beskrevne vævsforan-
dringer medfører ufrugtbarhed, er det imid-
lertid næppe muligt at eftervise 7, B e11er 9
,,,ed forsøg.

2. Samuirke mellem flere gcner.

NIan kunne spørge, om det cverhovedet er
sandsynligt, at kryptorchidisme skulle være
en stærkt arvelig egenskab, der styres fra
en enkelt plads. Efter mit skøn er det
ikke tilfældet, alene eksistensen aI ensidig
kryptorchidisme taler herimod. Hvis nemlig
en e11er flere bcsterlte genkombinationer med
sikkerhed gav kr).ptorchidisme, medens aIle
andre med sikkerhed gav normalt nedstegne
sten, da vi11e jo den ensidige kryptorchid-
isme lorudsætte forskellig arveanlæg i dy-
rets to sider. Dertil kcnrmer, at selve lidel-
sen soll sådan ikke synes at være en simpel
grundcgenskab, men det synlige resultat af
en eller flere skjulte årsager. Det normale
forløb er, at stenene ved føds1en findes i
bughulen; men senere forlænges det væv,
der holder dem, så1edes at de kan passele

lJennem en kanal i l1'sken og ned i pungen.

Der kan nu tænkes mange grunde til, at det
ikke gåt sådan: vævet forlænges ikke, kana-
len er for snæver, stenene ef fof store på
dct tidspunkt, da r,ævet forlænges (dette kan
atter skyldes unormalt hurtig vækst e11er

unotmal sen (crlængelse) osv.

Visse af disse årsager (f. eks. den først-
næra'rte) tilhører kategorien >>enten eller«,
og kan derfor megct vel tænkes at være
stærkt arvelige på simpel vis (men vi1 if1g.
ovenstående næppe give anledning til ensidig
I<ryptorchisme). Andre (de, der beskrives
ved vendinget som »for stor<<, >>Iol snæver<(

o. 1.) vi1 ligesorn kattens øvrige legemsbyg-
ning afhænge dels af flere gener i forening
og dels af de ydre c,pvækstbetingelser. I
dette til{æl1e må man altså snarere tale om
en arvelig disposition for kryptorchidisme
end om en simpel arvelig grundegenskab.

Denne disposition kan have meget forskellig
styrke, lige fra tilfæ1de, hvor dyret (i fald

KATTE, HUNDE

og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telefon 05 - 44 30 99

det er en han) med sikkerhed bliver kryptor-
chid, ti1 tilfælde, hvor det mcd sikkerheC
ikke bliver det, ganske som lcgen-rstypen kan
vafiere fra extrem slanktype over alle me1-

lemformer til errem bastant type. I denne
forbindelse skal bemærkes, at de ensidigt
kryprorchiJc må lorr entes arvemæssiprr at
ligge i mellemområ<let, hvor det er lidt aI
et tilfæ1de om kryptorchidismen viser sig
eller ei, ligesom man må vente, at normale
hr:nnet kan bære dispositionen i vilkårlig
stætl( grad.

Sammenfattende kan siges, at kryptorchid-
ismcn sandsynligvis kan have flere forskel-
lige årsager, l'rvoraf de fleste vil være svagt
arvelige. De hårdest belastede hanner er
ufrugtbare, hvorfor den må forventes at
bringes videre til næste generation fortrins"
vis gennem hunnerne. HeraI fø1ger, at vort
nuværende systenr ti1 bortavl af lidelsen
(kryptotchid-attest og forbud mod avl) må
anses for at være uden r,æsentlig værdi;
(let rammer i realiteten kun de ensidigt
kryptorchide (: lettere belastede) hanner.

#
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Klab- og arudet ryyt

JYRAK-bestyrelsesmøde
i tLteekenden 75.-76. nooember 1975

hos Vinna Greue.

På grund af dc mange spørgsmå1, der havde

samlet sig siden sidste møde, strakte det sig

over en rveekend for at få god tid til ar

gennemdrøfte alle punkter.

Til stede var hele bestyrelsen med und-

tagelse af Jørgen Andersen, der var syge-

meldt.

Først drøftede vi dommere ti1 udstillin-
gerne i Odense og Viborg. Dernæst kom'
mendc udstillingsbyer. Her vi1 vi forsøge

at finde en egnet hal i Århus ti1 {oråret
1971, da det har vist sig umuligt til en efter-

årsud,sti11ing. Hvis vi kan leje en hal i april,
vi1 vi 1ægge iorårsudstillingen den 10.-11.
april 1977 - af hensyn til killingesalg og

Ianghårskattenes pelskvalitet. Til efterårsud-

stillingelr vil vi forsøge at finde en egnet ha1

i Sønderj1,lland, evt. Sønderborg.

General{orsamlingen fastsattes ti1 1ørdag
den 21. {ebruar 1976 i Århus. Vi vedtog at
få trykt et hæfte indeholdende Felis Dani-
ca's stambogs- og udstillingsregler og tilbyde
et oplag ti1 de andre klubber.

Vi gjcrde status over vor beholdning a{
papir og har algivet supplerende bestillinger.

Vi drøftede muligheden af at gøre op-
mærksom på klubbens arbeide via dagspres-
sen - udover omtale i forbindelse med ud-
stillinger hetunder evt. fremstille en kil-
lingeliste og annoncere denne under rubrik-
ken »Katte« i nogle søndagsaviser I. eks.
6n gang om måneden. Nærmere forslag vil
1.0

vi fremkomme med på generalforsamlingen.

Efter en grundig diskussion besluttede vi
at videre{øre »Hvæssebrættet« med et redak-

tionsteam bestående af: Susanna Bugge, Vi-
beke Gamst, \X/inna Greve og Bent Elund
med Susanna Bugge som ansvarshavende re-

daktor-

Vi drøftede JYRAKs mulighed for at gri-

be ind overfor medlemmer) som bevisligt

misrøgter deres katte. Vi vil udarbeide op-

1æg ti1 en diskussion om dette ti1 general-

Iorsamlingen.

Ti1 slut gennemgik vi spørgsmål vedr. Fe-

1is Danica og tog stilling ti1 de andre med-

lemslandes forslag til FIFE's generalforsam,

ling.

VI HAR GJORT ET FUND!

Blandt de kasser med ting og sager, den nye

redaktion har fået fra den tidligere redaktør,

var et støre parti )>Hvæssebrætter«, årgang

i).;2 remlig nr. 2-, ) og 4 - ca. 50 stk.

af hver. Desuden har vi 4 srk. l/69 8 srk.

1170-4stk.4f71.
Sku11e der blandt medlemmerne være no-

gen, som mangler et el1er {lere a{ disse num-

re, bedes man sende kr. 1,50 i frimærker-

til Grethe Jensen, Hosrupsvej 28, 6000

Kolding, som så vi1 sende de ønskede blaCe,

så længe oplag haves.



Na keruder alle
Felis Dønicas regler
Bestyrelsen har i længere tid gået med pla-
ner om at udsende et hæfte indeholdende
de regler, som ethvert medlem af en dansk
racekatteklub skal have kendskab ri1 - og
altså rette sig efter.

Mulighederne for dette har ikke tidligere
været særlig gode. Vi har dog her i bladet
bragt disse regler. Men denne ordning har
den ulempe, at det ikke når alle medlemmer
- de senere tilkomne og medlemmer i de
andre klubber.

I de sidste to år er der kommet omkring
20 tilføjelser ti1 de oprindelige regler. Dette
indebærer, at der nu er et sæt meget ud-
førlige stambogs- og udstillingsregler, hvori
der er taget højde for næsten ethvert pro-
blem.

Vi har rettet henvendelse til Racekatten
o'g DARAK om, hvorvidt de vil aftage et
oplag ti1 deres medlemmer. Dette hæfte b1i-
ver således sendt ti1 samtlige medlemmer af
danske racekatteklubber.

Vi beder medlemmerne læse dette hæfte
grundigt igennem. Det er jo første gang, der
foreligger en samlet udgave af Felis Da-
nicas regler. Så der er nok nogle parugraffer,
hvis indhold man ikke hel har vætet klar
ovef.

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom
på Felis Danica's stambogsregel, § 1, stk. 1),
som siger: Ethvert medlem af en af F.D.s
tilsluttede klubber er strengt lorpligtet til
at lade stamtavle medfølge enhver killing,
ungdyr eller voksen kat, der af vedkcmmen-
de afhændes, uanset om det drejer sig om
salg e1ler gave.

Vi har desværre i flere tilfælde konsta-
teret, åt denne paragraf ikke er blevet over-
holdt. Det er en meget vigtig rege1, som
vi henstiller bliver fulgt - uanset hvilke mo-
tiver man har for ikke at lade stamtavle
følge killing, ungdyr eller voksen kat.

Det er jo således, at stamtavlen er kat-
tens afstamningsbevis. Altså køberens sik-
kerhed for kattens ægthed, om man vil. Ved
at overtræde denne regel risikerer man også
at forringe de enkelte racer. Dette kan ske,
hvis en hunkat - som er stambogsført, men
hvor den nuværende ejer ikke er i besid,
delse af stamtavlen - parres med en uegnet

hankat. Hvilket man kunne have opdaget,
hvis man havde set hunkattens stamtavle.

En grund til dette regelbrud kan være,
at fi)an f. eks. ikke ønsker katten brugt i
avl, e1ler at den deltager i udstillinger. Dette
kan jo imødegås ved at gøre bemærkning
herom på stamtavlen, inden den udleveres
sammen med katren. Det er en ting, som
vist ikke bliver praktiseret ret meget, da
man i stedet for griber til den udvei at
beholde stamtvalen.

Nu rril opmærksomme læsere sikkert have
bemærket sig § 1, stk. j), hvor der står:
»Det er katteejeren forbudt at foretage no-
gensomhelst rettelse e1ler tilføjelse på stam-
tavlen, og overtrædetrse heraf vil medføre
stamtavlens annullering«.

Hermed menes rettelser eller tilføjelser i
de rubrikker, der angiver kattens data og
forfædrenes navne og farvenumre.

Altså: Stamtavlen SKAL fø1ge katten. Det

kan ikke formuleres mere klart, end det her

er sket. V/inna.

»CRIMSON«
DEVON REX

casselgfeen
Telf.03 - 489416
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Jan Forman.

CITRON-
TR Æ,ET

En højtelsket kats bortgang er altid tung
at bære. Når Minouches død fø1es dobbett
så svær, skyldes det, at hun også var en
gammel trofas,t ven. Vi var uadskillelige
siden den dag hun kom stolpende imod mig
og klatrede op ad mine bukseben, op på
mine knæ, hvor hun fortroligt lagde sig til-
rette cg spandt så intensivt, at man skulle
tro, at hendes lille strube sku11e sprænges.

Minouche, som jeg døbte hende - hendes
stamtavle lød på det højtidelige Kaybee
Azure Blue, blåmasket siameser, hun - var
en charmerende killing; glad, legesyg og
ivrig efter at overbevise mig om, hvor tak-
nemmelig jeg burde være over, at hun be-
skæftigede sig med mig. Vi knyttedes meget
tæt til hinanden. Da hun blev voksen, for-
dybedes vor samhørighed, og hun forlod
mig uvilligt selv fcr korte stunder. Hun
afskyede, at jeg forlod hende, og hun skreg
af glæde over min tilbagekomst, og hver nat

;il*j". 
tæt rykket ind tit min krops

Årene gik. Vi rejste samrren) vi sejlede
på havet, vi flyttede til andre steder. Hun
fik flere kuld vidunderlige unger, og hele
tiden voksede vort venskab. Hun viste mig
mere og mere, at hun elskede mig lige så
højt, som jeg elskede hende. Hun blev bli-
dere på en måde, og viste ikke længere
tegn på katte-luner. Hun tog ikke længere
fugle, selv om hun fortsat ikke kunne lade
være med at stirre på dem med glødende
øjne og piskende hale. En sommer havde
hun til og med en lille mus som sin ven,
Den kunne Iigge og sove mål1em hendes
poter; begge to var døsige af den stærke
duft af granerne, som voksede omkring mit
hus. Dette var dog ikke tegn på begyndende
sløvhed, nej, blot en øget loyalitet mod
dem, hun holdt af. Engang beskadigede hun
naboens kat alvorligt, den forsøgte nemlig
at dræbe hendes ven, musen.

Hendes loyalitet mod mig blev yderligere

12

udpræget. Jeg mindes engang under en {est,
jeg holdt, at en krigerisk fyr, som havde alt
for mange drinks indenbords, forsøge at
overfalde mig halvt for a1vor, halvt for sjov.
Minouche knurrede hæftigt og sprang op på
hans ryg, hvor hun fordybede sine kløer
og tænderne i hans nakke.

Vi fl;,ttede til Californien, og Minouche
oplevede sin første flyvetur; hun hadede
hvert øjeblik af den. Hun skrålede ,sin vrede
til røsten {orlcd hende. Måske var hun end-
nu ikke kommet sig efter choket over at
blive steriliseret - eiler også var hun virke-
lig bange for første gang i sit liv. Hun kom
sig ciog hultigt og nød det frie 1iv i bjer-
gene. Hun kunne begive sig på mystiske
udflugter i den vilde natur og være bcrte i
timevis, indtil jeg kaldte på hende; hun
kom susende tilbage med lange sprinq i det
høje græs med halen højt til vejrs. Hun
frygtede intet, når hun var i mit selskab,
hun kunne endda tage med på en svømme-
tur, nåt jeg tog hende med til stranden.
Selv om hun aldrig angreb en fugl el1er en
kanin, blev slanger hendes specielle bytte.
Hun slæbte døde klapperslanger ind i huset
blct {or at jeg skulle se dem. Kun en eneste
gang så ieg hende krybe sammen og trække
sig rædselsslagen tilbage. Det var da en stor
tarantel var kravlet op på min veranda.

Vi forlod bjergene og slog os ned i et
gammelt hus med en vildtvoksende have.
Hun ældedes yndefuldt i dette miliø af ro
og kærlighed. Hendes evne til at udrykke
sig ved hjælp aI stemmen udvikledes, såle-
des også hendes evne til at udtrykke kær-
lighed og hengivenhed. Hun kunne trykke
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sin pande mod min cg sidde ubevægelig i
flere minutter. Når jeg iå og hvilede mig,
eller når jeg om aftenen lagde mig, kom
hun og lagde sig på ryggen ovenpå mit
bryst, stakte forbenene, så de hvilede på
mit ansigt, mens, hun bøjede hovedet bagud
for at kærtegne mig eller kysse mig på
munden. - Dette fællesskab kunne vare i
mindst to minutter, og der gik aldrig en
dag, uden at hun gav udryk for sin dybe
Iø1e1se af samhørighed.

Nu, da hun var ti år gammel, var hun
blevet roligere og mere sat. Hun udviklede
en passicn for kalvelever frem for alt andet
mad; visse steder i stole, sofaer og senge

blev hendes private, og i haven fandtes der
hele tre hvilepladset, som hun anvendte:
på kølige dage et tykt tæppe af duftende
karse på en solbadet sydvendt skråning, et
løvfyldt hul under neriebuskene, når den
hede sommetsol stod højt på himlen, men
hendes favoritplads frem {or alt var i halv-
skyggen af et lille citronræ, hvor hun kunne
ligge og »filcsofere« i timevis. Hun var til-
freds og fornø1et med sin tilværelse.

Da hun blev femten år, så jeg alderdom-
lnen rykke hastigt nærmere og tydelige tegn
på dødens komme. Hun sreifede ikke læn-
gere rundt i haven, men sad i vindueskar-
men og lod solen gennemvarme sig gennem

ruderne, mens hun iagttog det vekslende
mønster af sol- og skyggespil over haven,
fuglenes {lakken og bladene, som dansede
i vinden. Da hun ikke længere orkede at
springe op i vinduet, søgte hun midt på
dagen hen til sin varme, komfortable sove-

kasse, hvor hun sov eller 1å og speidede ud
mod fjerne horisonter med sine mørke, gå-

defulde øine. Hun krøb hver aften møjsom-
meligt op i min seng, hvor hun slappede af
med et dybt suk ved min varme. Men selv

dette blev til sidst for meget for hende, og

hendes sovekasse blev hele hendes verden.
En morgen to dage senere så jeg et {jernt

blik i hendes øjne. Jeg bøiede mig ned og
tog hende ømt i mine arme. Langsomt vend-
te hun hovedet, som om for sidste gang
at kaste et blik på sit elskede cimcntræ.
Hun stakte er-r li1le pote ud mod min kind,
men hendes øjne blev s1ørede, og hun faldt
sammen. X{inouche var døå.

Senere på, dagen gravede jeg et dybt hul
i jorden under citrcntræet, d6r, hvor Mi

nouche elskede at ligge om dagen. Forsig-
tigt tog jeg hendes ubevægelige krop og

lagde hende til hvile. Oven på hende lagde
jeg hendes halsbånd og hendes legetøjsmus.

Teg fyldte hullet igen, samtidig med at jeg

bad en stille bøn til den store ånd over
liv og død.

Nogle få uger senere gav en kær ven rnig
en Korat-kat på otte måneder fcr at hjælpe
mig over min sorg. Hun håbede, at den n-y,.s

skulie udfylde tomrummet i mit hjerte efter:

Minouche. Jeg bød den lille nyankomne ve!-

kommen og kaldte hende Sirikit efter Thai-
lands dronning.

Hun var virkelig et bedårende og elegart
væsen, venlig og fuld af livsglæde, men jr:g
sa,r'nede den samhørighed, som fandtes nrel-

lem Minouche og mig. Jeg tænkte på, i-rvor

mange år det har t^get ^t opnå den psyl<r-

ske sammensmeltning, som betød så meget

{or os begge. Jeg spekulerede på, om jeg

selv ville eksistere orn femten år, om roller
ne måske skulle blive byttet om, og Silikit
skulle sørge over min bortgang. Jeg mln-

T elefonaagten, Bodwin's Esmeralda,
sløpper al rnellem opkaldene.
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dedes også den tålmodighed, som krævedes
af os begge, inden vi nåede frem til denrre
fulclkomne forståe1se og gensidige tillid, og

ieg følte mig tvir,lende overfor tanken cm
på ny at kunne etablerc en sådan perscnlig

samhørighed.
Efter at Sirikit havde gjort sig ire<tndt

med huset, præsenterede jeg haven for ircn-

de. leg ttor, at hun aldrig har været u,lc
i en have før, opfcstret, som hun var, pii

et katteri. Hun stod og så sig forsigti;.3t orn

i haven, hun syntes at lytte ef ter n.lgc',

med hovedet på skrå. Hun rørte langson,t
på sig, først i den ene retning, så i Lr
anden, som om hun ledte efter noget. Plud-
selig gav hun et gennemtrængende skrig fia
sig og sprang over til citronffæet, Mi,rcu-
ches sidste hvilested. IIun jamrede lidt l'r,rr

sig se1v, snurrede rundt nogle gange, lag.c1e

sig i skyggen og faldt i søvn.

Jeg 1od hende sove der i nogle tinrer i
den varme eftermiddagssol, inden jeg har

hende ind. Så snart jeg løftede hende op,
folte jeg fotandringen; hun var ikke læn-

gere en fremmed, men 6n, som jeg havde

kendt længe. IIun slappede af i mine arme

så fuldkomment, at det føltes, slm om ieg
bar X4inouche. Ve1 inde i huset viste hun
tegn på sult, men hun vendte sig bort og

skrabede på skå1en over den mad, som hun
tidiigere var rilfreds rned. På eksakt samm.
måde havde Minouche altid afvist ting, som

hun ikke brød sig om. Jeg forsøgte med
forskellige slags mad, men hun vægrede sig,

indtil jeg stillede en skå1 med kalvelever
frcm til hende. Hun åd glubsk, bagefter gik
hun ti1 X4inouches sovebox, hvcr hun {aldt
i søvn. Da hun vågnede, var hun ikke læn-

gete clen 1i1le fremmede kat, som jeg havde

fået. Hun udstrå1ede Minouche i både ud-

scende og i måden at føre sig frem på. Hun
vandrede rundt i hele huset, men vendte sig

n,r og da omkring for at sc mig iojnenr.
alt imens hun gik rundt og undersøgte a1le

de steder, som Mincuche havde elsket så

hoit.
Da jeg krøb til køjs den a{ten, havde jeg

knap kunnet 1ægge mig ned, før Sirikit hop-
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pedc o'p i ser.rgen. gik cp på mit br1,st, lagde

s'g ned og rullede om på ryggen og rakte
forpcterne op mod mit ansigt. Var Minou-
che virkclig vendt tilbage?

Så1edes blev Sirikit for en tid Minouche,
med hendes kær1ige måde, hendes person-

lige egenskaber og, syntes man, rned mindet
om hendes tidligere tilva:relse med mig.
Afen da Srrikit blev æ1dre. viste Sirikit-
peisonligheden sig kun a1t for ofte og over
1ærgere og lzengere perioder. Den virkelige
Siril<it var anderledes, ikke så elskelig som

Mincuche. Hun elskede at jagte {ugle, var
lidenskabeligt betaget af is, u,ienerbrød og

niske{løde ned sukker, retter, som ville
have {ået lr4inouche til at vende sig bott
mcd afsk,,.

Men en dag- udviklede Sirikit hjernehin-
debetændelse. Mens hun svævede me1lem

lir. og død tilbagevenclte Minouche-person-
ligheden endnu en gang, og min stakkcls
s1,ge kat forsøgte igen at lege med Minou-
ches stå1trådsst',,kke og at ligge på mit bryst
med poierne mod mit ansigt. IJendes livs-
ffåd blev tyndere; hun Iik tre volds:mme
krampeanfald. Teg tog hende ti1 dyrlægen
for den sidste behandling, mens håbet om
bedring var minimalt. Men hun overlevede.

Da jeg kom hjem med hende fra dyr-
1ægen, var hun mager og uden kræfter. Jcg
)agde hende forsigtigt på min seng og trak
gardinerne ti1, for at hun kunne hvile sig.
En time senere kiggede ieg ind til hende,
mcns hun 1å i hah,skvgge. Ti1 min store
forundring så jeg to katte ligge på min seng

side on.r side, Sirikit og Minouche. Mine
øjne fyldtes med tårer, som udtværede bil-
lecl.et. Da ieg atter kunne se klart, var der
kun Sirikit tilbage. X{en fra det øjeblik be-
gvndte Sirikit at komme sig, og i dag er

h,rn en stærk og sund kat. Men hun er
iki<e længere Sirikit, og hun er ikke 1ængele

Minouche: hun er Sirikit-l\4inouche. Den
nye og den gamle. Og vi er alle tilfredse.

Var det en metamorfose? Overgik Mi-
nouche i Sirikit takket være den store kæi-
lighed me11em os? El1er formedes Sirikits
unge hjerne gennem min store sorg oc



længsel ti1 ct livsmØnster så 1ig den kats,
jeg elskede? Endnu i dag v6d ieg det ikle.

(Fra Korat Cat Fanciers Bulletin,
ovefsat af Susanna Bugge).

The Scottish Fold-Ear Cat blev »opdaget i Perthshire i 1964. Den udmærker sig ved
dens hængende ører, ellers er den meget lig den almindelige Europ6. I 1971 konstaie-
rede mrn, at lacen også har en skeletabnormitet, der medfører en kort, tyk, ubøjelig
hale c3 deformerede poter. Desuden vokser dens kløer mere end hos den almindelige
kat; ti1 tider så meget, at kloen vokser rund cg trænger ind i uædepuden. Ved
opdagelsen af disse abnormiteter udførtes der en række eksperimenter, der bI. a. r'iste,
at i en pairing mellem to Fold-Ear katte vil ca. 37 pct. af afkommet have skelet-
defekt. Mar-r anbelalede derfor, a t katte med skelet-defekt sku11e aflives; a t opdræt-
tet sku1le være under streng kontrol, så hvis man ikke bruger en han eller hun til
tvl, bør de kasteres/steriiiseres; og a t registrerede Fold-Ear katte bør kun parres

med registrerede >>normal-ørede<< kattc (genet for Fold-Ear er dcminant).
Undersøgelserne blev (selvfølgelig) udført i England, og man må håbe, at ansvarsfulde
opdrættere fø1ger forsker-panelets henstilliirg. Disse katte findes også i Amerika; deLal-

jeret oplysning om deres skeletter foreiigger ikke. SB.

1t



HUSKAT
KOMMENDE UDSTILLINGER

DANMARK
1976:
14.-15. lebr.: DARAK, København.
10. 11. april: Racekatten, Greve.
1.-2. maj: JYRAK, Odense.
11.-12. sept.: JYRAK, Viborg.
2. 3. okt.: RACEKATI'EN. København.
21.-22. ncw.: DARAK, Roskilde eller Køge.
1977:
Følgelde datoer har vi ansøgt FIFE om:
19.-20. febr.: DARAK. Kø5enhavn.
1. weekend i maj: JYRAK, Århus.
1. rveekend i sept.: IYRAK.

UDLANDET.
1976:
14.-1.5. febr.: SUROK, Helsinki, Finland.
27.-22. febr.: FFH, Ziirich, Schweiz.
28.-29. Iebt.: DEKV, Bremen, Tyskland.
28.-29. febr.: SVERAK, Vånersborg,

Svetige.
11.-14. marts: CCB, Luxembourg.
lJ.-14. marts: SUROK, Lahti, Finland.
20.-2I. ma.rts: NRR, Oslo, Norge.
). 4. april: FFF, St. Etienne, Frankrig.
24. 25. aprrl: SVERAK, Uppsala, Svetige.
B. 9. maj: FFF, Grasse, Frankrig.
29.-30. maj: FFH, Bern, Schweiz.
5.-6. juni: DEKV, Offenbach, Tyskland.
28. 29. atg.: SVERAK, Orebro, Sverige.
4.-5. sept.: DEKV, Mi'rnchengladbach,

Tyskland.
2A.*21. sept.: CCB, Namur/Anvers, Belgien.
9.-10. okt.: FFF, Paris, Frankrig.
? ncv.: DEKV, Hamburg.
6.-7. r:o't.: SUROK, Helsinki, Finland.
6.-7. nov.: SVERAK, Gøteborg, Sverige,
1J.-14. nor,.: FFH, Neuchatel, Schrvciz.
20.-21. nov.: FFF, Lvon, F.'rrkrig.

16

1977:
5.-6. febr.: FFH, Lausanne, Schweiz.
..6 -2i. leb:.: irFFl, Gen,lr,e, Schrverz.

5.-6. marts: SVERAK, Bo;ås, Sverige.

Man kan rekvirere indbydelser til andre
danske klubbers udstillinger hos JYRAKs
seLretær el1er direkte hos den arrangerende
k1ub. Xden husk, at tilmeldings{ormularen
altid skal sendes til JYRAKs sekretær.
Udstillingssekretær hos DARAK:

Anni Gyde Nielsen,
Krudttårnsvej 151,

2791 Drangw, telf. 01 - 5)2261.
Udstillingssekretær hos RACEKATTEN:

Kurt Nyenstad,
Flensborggade 471,

7669 København V, telf. 01 22D05.

"")
ANNONCEPRISER 1976:
Firmaer: 1 gang: 4 gange- 70 pct.:
Bagsiden
r/r side
1/z side
1/r side
l/n side
1/o side

Opdrættere
Bagsiden
1/r side
1/z side
1/s side
1/a side
1/s side

250 kr.
200 kr.
100 kr.
70 kr.
50 kr.
35 kr.

L gang:
200 kr.
175 kr.
90 kr.
60 kr.
45 kr.
30 kr.

Auls- og opdrætter-anfioilcer:
10 kr. - for max. 6 linier.

For disse små annoncer binder man sig for
hele året, 4 gange, og regning sendes på helt'
heløbct ved før'stc indrykning.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

10 pct
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

900
720
360
250
180
r25

gl.nge 
-

720
$0
325
2t5
160
125

4



Rabøtordning:
Der gives 10 pct. rabat, hvis man bestiller
annoncer {or 4 numre : 6n årgang, med
det samme. (Dette gæider dog ikke avls- og
opdrætterannoncer).
NB: Ingen rubat for mindre end 4 gangel

Killinger - netop nu:
Også kun 10 kr. pr. stk. Denne annonce
bringes naturligvis kun 6n gang, medmindre
man selv gør opmærksom på, at annoncen
ønskes flere gange.

Bemærk: For avlsannoncer gæ1der, 
^t h^n-

katten kun kan annonceres, hvis der findes
et stambogsført kuld efter ham. Autorisation
fås ved henvendelse til stambogssekretæren.
Annoncer sendes til: ril/inna Greve, St. Ste-
ge 13, Dyreborg, 5600 Fåborg.

L̂'
PRISER PÅ STAMTAVLER o. I,

Stamtavle pr. stk. kr. 20;

Starntavle, 6-10 mdr.1)
Kopi af stamtavle2)
Ombytningsstamtavles)
Transfer
Stamnavn
Autorisation
1)Efter 12 mdr. kan der ikke automatisk
udstedes stamtavle, men katten må førs,t ud-
stilles i noviceklasse.
2)Bercr hos stambogsføreren i 3 mdr. inden
udlevering.
r))Hermed menes ombytning af de »gam1e«
hvide stamtavler med de >>nye<< farvede.
Yderligere oplysninger findes i Felis Danicas
stambogsregler - nu udsendt i et hæfte til
alle medlemmer.

Lr
STUDIEKREDSE
Programmet for 1. halvår 1976 ser således
ud:
F ynskred.sen:
24. januar fortalte dyrlæge K. Farsø Madsen
om.forskellige bedøuelseslormer og demon-
strerede dette i forbindelse med tandiens-
ning på to katte.
7. februar holCt Erik Bugge et foredrag om
gefi.etik.
13. marts vil Edel Ringsted tale om persere
og pleie al langhårskatte.
Det afsluttende møde finder sted den J.
april. Her er emnet endnu ikke fastlagt.

Aalborgkredsen:

24. januar talte Erik Bugge om genetik sorn
baggrund lor typernes uduikling.
7. februar afholdtes et møde med Lene Cas-
selgreen rned emnet: Huad siger louen? -
Hermed menes lovene {or FIFE, Felis Da-
nica og JYRAK.
6. marts holder dyrlæge Viggo Mortensen
foredrag om parasitter bos katte.

Det afsluttende møde holdes hos Bent
Elund, som vil fortælle om indretning ai
l.øbegårde.

Århuskredsen:

Derr utrættelige (og meget ivrige) gruppe
fortsætter klubaftenerne i foråret 76. Vi kan
desværre ikke være på Frederikshøj Kro,
men måtte flytte teltpæle til Hctel Krage-
lunds Restaurant. Tidspunktet er uændret:
den 2. torsdag i buer måned kl. 19,30. Kra-
gelund er sikret ti1 de første tre møder (8.
jantat, 72. februnr, 11, marts) med mulig-
hed for »>husl1,« også den B. april.
Den 8. januar gennemgik vi udstillingsreg-
lerne. Den 12. februar taler Gitte Lykl(e-
land om >>Fødsel<<. Palle Vinther gennemgår
Scl-r.eider-Leyders bog: >>Kattens adfærd«,
og Jette Jensen fortæller lidt om, hvordan
man bygger en utraditionel kravlegård for
killinger og viser skitser ti1 fremstilling af
1øbegårde.

Ved redaktionens slut vides endnu ikke, om
hele pro,grammet for den 12. februar nås
el1er ikke. Hvis vi ikke når det he1e, vi1 vi
fortsætte med emnerne på næste møde.
Hotel Kragelund ligger i Højbjerg v. Århus.
Kommer man sydfra (via Odder), Iigger det
ca. 100 m før det lysregulerede kryds i Høi-
bjerg, til r,enstre (der er afskiltning!). Kom-
mer man fra nord, ligger det ca. 500 m Iæn-
gere end Frederikshøj Kro, 100 m efter det
lysregulerede kryds i I{øjbjerg, ti1 højre.

Da- deltaqerne foretrækker at bestemme de
emner, som tages op, fra gang til gang, er
Drogrammet for april endnu ikke fastlagt.
Interesserede kan møde op uden tilmelding.

Sydøsl- og Vestylland:
Vi håber at {å, startet en møderække i det
svdlige Jylland i år. Vi regner med at holde
et mØde i dette cmråde i mats/apri1. Ind-
bydelse vi1 blive sendt ud til derboende
medlemmer.
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Stan'rtavle. J (r mdr pr. stk. kr. 40,-
pr. stk. kr. 60,-
pr. stk. kr. 80,-
pr. stk. kr. 25,-
pr. stk. kr. 12,'
pr. stk. kr. 50,-
pr. stk. kr. 50,-



I-,EUKTEMI hos karte

Af dyrlæge Viggo A. Mortensen,

Dyreklinikken Hobrouej, Ålborg.

1. Bry'51f61msn.

2. Bughuleformen.

J. Universelle form.

4. Uklassificerede.

Brystlormen viser sig ved svulstvækst i
den forreste lymfekirtel el1er i brisselen.
Denne form, der oftest ses hos unge katte,
viser sig ved kronisk hcste, åndedrætsvan-
skeligheder og ånding med åben mund.

Bughulelormen viser sig ved svulstvækst
af iymfekirtlerne i tilslutning til tarmkana-
ien, bugspytkirtlen samt i selve tarmkaaa-
lens væg og nyrerne. Denne form kan give
sig til kende ved opkastninger, diarrhoe og
forstoppelse.

Ved den uniuerselle form er flere organer
eller organsystemer invoiveret med svulst af
de cverfladiske l1'mfekirtler samt lymfekirt-
lerne i bryst og bughule, ligesom lever og
milt kan være angrebet. Denne tilstand er
ofte karakteriseret ved urinstofforgiftningog
gulsot.

De uklassilicerede tilfælde om{atter leu-

§
von Crafack

Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON WlI\4SEY (brunmasket).
Champion CORINNE GAMIN DE LYNX (tabbymasket).

INGER FLøE CRAFACK
Condergård. Ribevej 6740 Bramrninge ^ Telefon 05 - 173669.

IE

Det har længe været kendt {ra Amerika,
England og Holland, at leukæmi var en

sygdom, man måtte regne med at finde hos

katte. En forespørgsel, jeg i foråret 79i5 ret-
tede til Serumlaboratoriet i København cg
Århus samt til Landbohøjskolens afdeling
for mindre husdyrs sygdomme og Afdeling
for patologisk anatomi, bekræftede den an-

tagelse, at sygdommen nok fandtes her i
landet, men at man egentlig ikke havde no-

gct overblik over, hvor udbredr den var.

Da det virus, som menes at forårsage syg-
dommen, nu for første gang er konstateret
i et katteri her i landet, synes det at væte
på tide at understrege sygdommens tilstede-
værelse som det problem den er, når den
findes på steder, hvor flere katte er sam-
men, f. eks. hvor der er tale om opdræt
af racekatte, eller hvor disse bringes sam-
men til udstillinger og paringer.

På grund af lckalisationen kan man oftest
skelne mellem fire forskellige former for leu-
kæmi (LSA):



kotiske forandringer i huden, næse-svælg-
rummet, centralnerves.vstemet og andre 1o,
kalisationer, scm ikke er omfattet af de tre
første grupper.

Fæ1les for a1le fire grupper er, at dyret
viser tegn på kronisk sygdom. Det magrer
af og har ringe ædelyst samt viser fremad-
skridende anæmi.

I 1964 viste dr. 1il/. Jarret, at sl,gdommen
kunne overføres eksperimentelt, og siden da
har indgående undersøgelser i England, Ame-
rika og Holland vist, at leukæmi hos katte
kan {remkaldes af et virus, Feline Leukæmi
Virus (FELV). At smitte sker sår,el horison-
talt som vertikalt, cg at overførse1 sker via
spyt, mælk, urin og attøring.

Ca. 75 pct. af normale katte vil, hvis rie
lever sammen med en FELV-positiv kat,
blive inficerede og heraf udvikler ca. 20 pct.
af de inficerede katte inden et år 6n af de
leuLæmiske former, oftest .lymfosarcom
(svulst i lymfevæv).

Diagnosen kræver en kombination af blod-

undersøgelser, undersøgelser af knoglemarv

samt undersøgelser af væv cg vævsvæske.

Den Indirekte Fluorescens Antistof test
(IFA), som biev udviklet i 1971, har vist
sig at være af stor værdi i opsporingen af
inficerede katte. Det er med grundlag i
denne prøve, at man i dag i Amerika, Eng-
land og Holland har erhvervet sig et vist
kend,skab til virus' udbredelse. Det er også
ved hjælp af IFA-testen, at rn^n i dag er
i stand til at vise, at 75 pct. af normale
katte, som har kontakt med en inficeret
evt. syg kat, er positive for FELV.

Det er klart, at prcblemet har stor inter-
esse for såvel dyrlæger som pro{es;sionelle
katteejere med flere, evt. mange dyr. Denne
korte artikel er da også afLødt aI fremkom-
sten af et tilfælde af leukæmi i et katteri,
som, da det er typisk, skal refereres.

Sygdommen kom til udbrud i et katteri,
som bestod af seks racekatte, hr:a hvilke der
hos 6n kat konstateredes et lymfcsarcom i
tarmkanalen. Denne kat blev aflivet, og de
resterende fem katte blev undersøgt for
FELV ved Indirekte Fluorescens Antistof-
test udført på blodudstrygningspræparat. 4

af de fem katte var positive, 6n kat var

negativ.

Efter samråd med ejeren blev de positive
katte aflivet og den negative kat isoleret i
hjemmet, til en ny prøve efter I måneders

forløb kan udtages og undersøges

En kat kan lide af leukæmi og dog have

en negativ IFA-test. Dette er ikke et falsk
negativt res,ultat, men viser blot, at katten
ikke har virus i blodet.

Da man på et tidspunkt må tage stilling
til, hvilke forholdsregler man må tage vedr.
denne sygdom, kunne det måske have inter-
esse allerede nu at vide, hvad en gruppe
amerikanske dyrlæger med elfaring i s- g-

dommen, mener med hensyn til de forholds-
regler, der kunne komme på tale:

1) Alle FElV-positive katte skal, enten de

er raske eller syge, isoleres fra andre
katte, evt. aflives, hvis eieren er ind-
forstået.

2) En FElV-inficeret kat bør ikke have

kontakt med nogen anden kat overhove-
det.

)) Katte i katterier, hos hvilke sygdommen
er kommet til udbrud, bør aflives, hvis
ejeren er indforstået, og de rers,terende

katte bør testes for tilstedeværelse af

virus. Positive katte bør behandles som

de syge dyr, og de negative katte skal
testes igen 3 måneder senele. Dette bør
fortsætte, til der ikke er flere positive
katte i katteriet.

Hereftet må det være klart, at k^tte fta
et inficeret miliø ikke kan bringes til ud-

stilling el1et bruges til parring med frem-

mede katte.

L'

Hvis nogle af medlemmerne ønsker at

have deres katte testet for leukæmi kan det

sagtens lade 'sig gøre. Dyrlæge Mortensen

har etableret kontakt med et hollandsk la-

boratorium, hvor IFA-tests bliver udført.

Fremgangsmåde: bed ieres egen dyrlæge kon-

takte dyrlæge Mottensen eller henvend ier

direkte til ham, gerne telefonisk på nr' 08

- 129l)6. Susanna Bagge.

1)



Lidt oril, dlt, kort .fortalt
E-rvBtr4 vED!
Det rumledc og skran-iledc i himnrerige
så megct, at ciet kunre I'røics helt nede i
hclvccle.

Ti1 sidst blev Fande,'r nJ,sgclrig. Han gleb
telefonen ved den varn'ie linic ti1 Skt. ireter,
ringede c;p cg sagde:

»iIvad i hinrtrelens nåvn cr det. I laver
cleroppe I «

>:Lavet?«. svarecle Sl<t. Peter. »De hvid-
kirlcdc er veel at sætte bure op. Vi skal
ha.ve iiatl:er-iclsLilling«.

»Det kan I cia ikke«, sagCe Fandcn.
>>Ilvorfcr iran vi ikke c'let? ieg har da alic

kattene heroppc<,, svarede Skt. Peter'.
»Kattenel Ja, dem har du r.nen jeg har

da alle dommelrel<<

It:lst;n;:!t ti/ :> !'erri,:; lli';.1 111 ian engl-
sl:e /-omttct' I'retL [-)entster. Beitrbej,Jct

!cr kotteidk tl Anne Aitiratsctt.

hJ

Til l.ykke, Å/b,,ry./
Dyrlæge Viggo 1\. X,{ortenscr-r, der blev f]it-
tigt benyttet af Århus-studickrcdsclr i de
foriøbne år, forlod blen ved trdgrny,crr :.i
197i.

Mottensen, sonr hicltil el den cnestc d1,r-

1æge, der I'rar vist spccicl interesse for
JYITAK's arbejde, r,i1 i Åt'irrisomr:ådet hlive
strEr-l{t sa\rnet, ikke blot af de firbenede pa-

tienter, men også af deres tobenede ejere,

der aitid tr,i'gt hunnc henvende sig for at

få råd og vejledrring.
\ri siger Viggc A. l,{ortensen tak for hans

hyggelige n'rådc at s1;rci1e viden på og øn-

skcr ham l-rcld og 1-vh1.:e nrerl hans uye pral<-

sis på Dyrl:r:gehlinihken IJobrovei, Hobto-
r,,ci :[0, Ålborg, telf. 08 - 1291 )6.

t",,

LÆSTI»FUR&FEATHER«
dcn 11. decembcr 1975:

,-leq i.,ri'iskcr at me,.ldcle, at n-rin Champiirl
a.r,lshrrn.

Ct;ntiestord Brr,ttot Ånoil1',

ne ril.,onr mcd "{ smnl<ke hankillinger den
J. norremher 197).

E,r d.,l--iø1t tak ti1 mi;re to d},rlæger, I)r.
Vlallv og Mr. Edl ards.

FrLr I'. -l\,{. Douse,75'Wa,rren Avenue,
Knuts{ord Ch.eshire«.

Man nrå io nok sigc, at der et stil over
enpilarlderne I

b",

Aprttpos, ., ris til katten
\i ed en stuciick.r:edsaften gjorde d-r.rlægen

os opmærksom på, at ris ti1 katte skal ho-
ges dobbelt så 1ænge som ncrmalt (clr,s. ca.

50 min.), ch kattens nravesæk og taln-re ikke
kan lor-dr.r je riskornene, medmindre de er
kogt helt igennem. IIusk også at komme
salt i vancleti

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

lnt. ch. Pussingboot's Pakokku, creme, eng. impo!'t.
Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages til parring og kan
efter naermere aftale blive afhentet på Hovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Abrinken 297 . 2830 Virum Telefon 02 - 85 16 98.
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JYRÅii ».)yer-slas1
Vi udveksler kokarder og medaljer med fle-
re udenlandske klubber. Blandt dem er Nla-
gara Peninsula Cat Club i Canada. Man vi1
sikkert kunne huske dcn kæmpestore kokal-
de, som canadierne sendte til udstillingen
i Esbjerg og scm blev vulrdet af udstillin-
gens bedste siam: Don Pancho utrn luano

A p ru il i ttg a{ .r tit;;t ltt i., b r
a (erdrget i 1975
Ro.cekatlen; 197t 1974
Perser ......... )11 fiO
lrerser 1Jb (c:lourpoint)...... 154 158
Pcrser 10 (chinchilla) 21 18

Siam ..... 3lt )51
Ilrrrma........ 11,9 131
Abr ssinier 25 5+

Russian B1ue........... 2 15

Chartreux 11 25
Europ6....... 4 28
Rex............ 14 18

Manx .......... 2 6

Foreign \{/hite .... 5 0

(12), tjlhørende den hollandske Mvr. Coree-
Smitt.

Hcsstående billede viset fru Judy tffal-

ker, Niagara Fal1s, Ontario, Canad,a, der
stoit f remvjser sin rødtabb1, europ6, Oscar,
som blev udstillingens bedste korthårskat o€l

vandt dermed JYRAI('s l<okarde cg guld-
medalje. - Ti1i1,l<ke, Oscar!

IJ

]Y RAK:

Irerser .........
Pcrscr 1Jb (colourpoint)

Iretser 10 (chinchilla) ..

Siam

Burma ........
ltbyssinier

Blitish Shorthair

Chatreux
Europ6

Rex

NIanx ..........
Havanna

2)9
69

1

119

78

)5
8

9

5

t6
0

4

tJ3

61

0

1.48

43

1B

6

5

c)

t5
1

0

583 145

22

1018 114.0



DARAK:
Perser ........ -

Perser 13b (colourpoint)
Siam ..........
Burma........
Abyssinier
Chartfeux . . ; . . . . . . . . . . . . . . . .

Europ6
Rex

DANKAT i 1974 ........

Stamtavler ialt .............
197) iah 1560 stamtavler,
t972 - L354
t97t - t22L
t970 - 1200

1840 1891

Til avlstjeneste

Sort perserhan:
SAMBO VON BOGKVIST

S. og H. Bybierg,
Prangervej 27,7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

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

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Brunehøjvej 6, 8585 Glaesborg, tlf. (06) 38 60 58

Engelsk import: Rød Devon Rex
ANNELIDA COPPERNOB

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

telf. 03 - 48 94 16-

Rød burmahan:
BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

Ivlyrkærvel 5, 6392 Bolderslev, ttf. 04 - 64 63 29.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvel 20, 9200 Skalborg,

tetf. 08 - 180262.

»AF VIBE«
3,2 blå og brune burmeserkillinger, f. den
19-11-75, til salg.

Vibeke Eriksen,
Langelinie 41,5000 Odense, telf.09 - 1357 16

»THAMAKAN«

Burmeserkillinger i farverne brun, creme.
røde, lilla og tortie til salg.

Birgit Nehammer
Åbrinken 237, 2830 Virum, telf. 02 - 85 1698

Champ. Rangoon Wimsey (brunmasket).

Corinne Gamin de Lynx (tabbymasket).

lnger Fløe Crafack,

Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,
. tetf. 05 - 173669.

Vildtfarvet abyssinierhan:
Ch. AMIGO AF THAEL

JørEen Hansen,

Enebærvej 92, 5260 Hjallese, tlf. 09 - 13 23 97

TabbYmasket siamhan:
SAKURA ANARAWD (eng. import).

Leil Nie!sen,

Ny Adelgade 49, 5610 Assens, lll. og '71 2A82'

(Fortsættes ilæste side)

r""""""""""
I Kitlinoer

t r...r.r. rrir i. r i.. r t....

1,04 189
39 2)
78 

'B122
11
54
0)
03

»e ,63
43

netop nu



.4YISHINNER fortsat:
Oh inchillahanner:

Ch. VIRAK's EMANUEL
Prins Roberto van den Berckenhorst

(holl. import).
Lis Eilertsen,

Søndervangen 13, Lyngerup; 3630 Jægerspris,
telf. 03 - 3221 73.

Chokolade burmeser:
KENTIA's NIKKI

Amerikanske blodlinjer.
. lngelise Jakobsen,

Allevænget 3, 2630 Tåstrup, tlf. 02 - 99 32 25.

Brun siamhan:
FLORENTINE's FELIX

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

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

FERSERHAI{NER:
Ch. llrbo af fVarcopolo (sort).

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

Mirabellevej 5, Velgård, 9000 Ålborg,
. telf. 08 - 13 19 42.

Opdrættero

»AF BØGEBAKKEN«
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på killinger modtages.
Anna lbsen,

Bøgebakken 7,9000 Alborg, teil. 08 - 140339.

Stamnavn »MIAKEE«

Specialopdræt af colourpoint.
Sunde og smukke killinger.

lnge og Biarni Stagge
Skovhusvej, 9574 Bælum, telf. 08 - 337270.

Stamnavn IIAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.
Connle Grøn,.

Toftagervei 5.2700 Brønshø|, tell.01 -604212
SRIWIJAYA

Abyssinier-opd ræt.
Sianette Kwee,

Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,
. telf. 06 - 8531 31.

»AF DYREBORGn
Bu rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 61 1981.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdiæt af brun burma.

Birte Stubsgaard,
Iennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

STAMNAVN "AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket siamopdræt. Rød- og

vi ldtf arvet abyssinieropdræt.
Lis Rhymer Friis,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø,
rlf. 09 - 89 15 03.

SIGIRIYA
Opdraet af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K, Andersen,
Tietgens A116 51. 5cl3 Oderse, tlt. 09 - 14 03 42

»BODWlNrr

Opdræt at ccrnish rex - katte med bl:dt
ternpet-ament.

Su:annr Dugge,

Kærlodden 7, 8320 Mårslet, telf. 05 - 27 28 19.

»ZAKKO« perseropdræt
Colourpoint ifarverne: brun, blå, blåcreme.

:.. :. lnge-Lise Andreasen
Mommarksvej 32, 6400 Sønderborg.

Stamnavn BELKIDO

Opdræt af brunmaskede siamesere'
Bestilling på killinger modtages.

Øet, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 341481.

CAREZZAI'IDO
O.rdræt af- scrte, røde og skildpaddefarvede

persere, chi.nchilla og chartreux.
tsente og Erland Johansen,

Lyngerup, 3630 Jaegergpris, telf. 03 - 322324.

AF TABAS per:eropdræt
'i farverne skildpadde, sort, rød. creme, blå,

blåcreme og bicolour.
Killinger lejlighedsvis til salg.

'Btrglt /og .nohnny. Seniak, :

Østerbakken 24" 6310 Broager, tlf. 04 - 44 16 53

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.
Vibåke Ringkøping Jensen,

Foldgårdsparken 15, 7600 Struer,
, telf. 07 -- 851466.

STAMNAVN de Desiree
Opdræt af perSerkitlinger i flere farver.

Killingei. lejlighedsvis til salg.
llanna -Cond6 van't Veen,

.1rr§tranrjhåi 50,'f<ynOUy, 3630 Jægdrspris,
i.:,.- _.r:.,telf. Og _ 521.1 41.



Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

Katte-kurvp
Halsbånd - seler
IMadskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
I

Jernbane Al!6 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60

Postordrer besørges

kattebla

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

*
KATTEN VÅR:
Sonja Bargel
Heggevn 15 F
1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr.

*
VÅRA KATTAR:
Be:til Andersson, Box 288,

701 04 Orebro,
Sverige.
Abonrlementspris: 16 s. kr,

*
KATTEN:
Axel Jæger,
Smakkegårdsvej
2820 Gentofte.

127,

*
RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade 9

4220 Korcil'
og

Alice Heinsen
Vingetoften 254

2730 Herlev
Abonnementspris: 45 kr

I

Øvrige nordiske



Nordiy!lands store
specialf orretnin
Kort

e nnger. .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES
Galle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 15 Sg

9000 Aotborg


