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KAJORTOK' BURMESERE

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 20 9200 Skalborg . Telf. 08 - 180262.

Stamnavn

»BANGALORES««
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser),

Opdræt af perserkillinger efter
cham p ionforæld re.

Bestilling modtages.

lngrid Henriksen
Ii,4usvitvej 1 9990 Skagen

Telt. 08 - 44 38 83.

Våra
Katter

Populært ticisskrift for kattesporten
udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

*
Udkommer 4 gange årlig.

*
Abonnementspris 16 s. kr.

Våra Katter: Berlil Anderson, Box 288,

zOt 04 Urebro, Sverige.
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hvæssebrættet Indlto ldsfortegn,ejls'0 ,'

12. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

ÅrsabonnemerI kr. 40,00.

Redaktlon:
Susanna Bugge,
(ansvarshavende),

Kærlodden 7.

8320 t\rårslet.
Telf.06 - 272819.

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

Vibeke Gamst,
Hr, Hennekesvej 5,

9000 Aalborg.
Telf. 08 - 120815.

Winna Greve (annpncer),

St. Stego 13,

Dyreborg, 5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 198'1.

Genetisk .tofi
Erik Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

Redaktion afsluttet den

10. juli 1976.

YIND'YtSEL IASXIN'ATS BJIECBY. 9'OO

FORSIDEN:

Janeck vom Illyesborn, creme/hvid perser han,

tilhørende Birgit Semak. Foto: Palle Fibiger.
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I vort .julenummer havde vi tænkt os at bringe billeder
af katte, der i løbet af ).976 har opnået titlerne Champion
e1ler International Champion. Ejerne af disse katte bedes
sende et fotografi (helst sort-hvidt) til Susanna Bugge
inden den l. nctttember 1976. Tilbudet gælder også med-
lemmer af andre klubber !

DEAD.LINE
til nr. 4, L976: Materiale til bladets sidste
nummer i L976 skal være Susanna Bugge
i hænde senest 1. november 1976.
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ER DET SKEPSIS ?

Da vi i vinteren 197) etablerede Ånnt.ecenlrtlen, rar sr
overbevist om, at ideen var 6n af de bedste nogcnsinde. I de
forløbne 8-9 må-ncder har det så vist sig, at dcn faktisk ikke
engang var god. Grethe Jensen, son.r var den. der tog sig af
det indtil maj, havde kun enkelte arnn'retilbud mc-n ingcn
forespørgsel, og siden da hal det hele ligget stille.

Man stiller så spørgsn-rålet: Hvad kan grunden være!' (for
jeg tror stadig på, at ideen er god!) Skyldcs det mon folks
angst for at rage sygdomme til sigT eller: Tror rnan ikke på,
at en anden vil passe killingerne lige så godt som 6n seiv?

Jeg tror, at vi må se på problemet som et simpelt regne-
stykke og se, om det ikke kan gå op. Lad os antage, at
moderkatten dør fra sir(e) killing(er'). Hvad gør marr så?
Der er en kendt opdrætter, som i et tilfælde har anbefalet
at f:i en enkelt kiliing flasket op (dcn døde), for, som hun
sagde: ,,Når den er stor nok, vi1 den få selskab af de andte
voksne katte". Se, dette er stik imod al fornuft. Vi v6d jo
(se artiklen: IlodcLlig adfærd, Hvæssebrætteta I.)74, ff. 4"
oB 1971, r-rr. 1), at en spæd killing har behov for moder-
kattens kropsforbindelse o:l -vaime, så den kan udvikle sig
til et adfærdsnemt væsen. Derfor, hvis det i det hele taget
lykkes, må opflaskning af en enkclt killing absolut opførcs
pi minussiden. Får vi killingen med det samme til en afirme,
vil den få en naturlig udvikling, og det er eftcr min mcning
et absolut p1us.

Hvad så med sygdon-imei' vi1 6n og anden spørge. Vel,
risikoen cr faktisk minimal og i hvert faid ikke større end
hos killingens eålen mor. De katte, som vi1 blive anvendt, er
katte, der eI gennemvaccir.rerede og er holdt i topform af
hensyrr til udstillingeroe. For I tror vel ikke, at moralen,
er så lav, at man vi1 n.ielde sit d,vr son'r amme, hvis der e.r

noget i vejen rned det? Åltså, sikkerheden for, at en sund
og norrnal kiliing overlever hos en amme, er næsten 100
pct., hyorimod der er ca. 60 pct. risiko for, at killingen dør,
hvis man selv forsøger opf laskning. Dette må jo girc- .-t
stort pl us I

Alt i a1t, især hvis jeg tærrker på det personlige slid, der
kræves ved opflaskning af killinger, får jeg flere plussel
end minusser. Åt det er lykkedes Inge Lindeberg (se side
30), må absolut betegnes som enestående.

Så er der jo også kuldet på !, hvor man sagtens kan unde
i hvert fald 3 af killingerne til en amme, der selv kun har 1.

Dette vil bevirke, at samtlige 9 vil udvikle sig 6ns, og at
man ikke ser sig nødsaget til at gØre er ende på de ,,små
kr-avl", som uvægerligt resulterer i et så stort kuld.

Så har vi jo ansvar-spørgsmiilet tilbage: Hvordan bliver de
passet? Det er- klart, at dette er dct ømmesre punl<t. -ftu hrri
selr. haft nyfødte killinger i pieje et par gen.sr. Den ene
gang døde killingen til trods for. at r-i gior.le:r1t. hrrd der
stod i vor magt, for at redde den. I d:t ti1:.r1dc r-ar det
klart, at aflsvaret ikke kunne placeres h.-s :ro{cn: killingen
var simpelthen for sr,ag. }Ien.,cr;i-c r:it. skulle jeg have
nyfødte killinger hos en amme. rrlle j.g r:ere taknemlig for
hjæipen og glad, hvis de riilr r,...:l.r-e og ked af det, hvis
jeg mistede dem. men jcg..rllc rike clromme om på nogen
mjdc et b, br.iJ. r:: r:.q:.i .'.- .

Åltså, kære..krtten,,ilr-. sril jeres skepsis på hylden...*
benyt det tilbud. klurte:l -qircr jer. Ring til Birgit Se:::....r.
telf. 04 - 4.i 16 ),r. rris i har er) arrr.ie til rådighed. :i-.:
hvis I har brus ior en s.idan. Susanna B:,.:.

JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,

,St. Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 '19 81.

iTræffes mell. 20-22).

tXæstformand:
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.

I9lf. 9ll - 37 83 63.

.KasserDr:

Sianette Kwee,
Sensommervei 16,

86bo silkeborg.
Telf. 06 - 8531 31.

Giro:5068509..

Udstillingssekretær:
Richardt Pedersen,
Neptunvej 18,

8700'Horsens. : '::
:lelt,- 05 - 61 2532.

Sekretær:
Susannå'Bugge,
Karilodden 7,

8320 lvlårslet.
Telf. 06 - 2728'.9.

Stambogssekretær:
Vibeke Gamst,
Hr. Hennekesvej 5,
9000 Albors.
Telf. 08 - 12 08 15.

Bestyrelsesmedlem:

{Bladuddeling).
Ulla.Gretl,.
Bygvænget 7t Virring; .:,
8660 Skanderborg.
Telf. 06 - 9277 30.



JYRAKs forårsudstilling i Odense
den 1. og 2. majft1976
Vi bestræber os jo på at sprede vore udstillin-
ger så meget som muligt, for at udbrede kend-
skabet til katte over hele Jylland/Fyn, så denne
gang var turen kommet til Fyn, nærmere be-

tegnet Odense Idrætshal. Her var det også

lykkedes at finde en hal, som opfyldte de
krav, vi stiller til en katteudstillingshal. Dog
kunne man godt have ønsket sig muligheden
fot dagslys ved bedømmelserne. Dagslyslamper
har imidlertid den fordel, at de giver ens for-
hold for alle katte.

Også denne gang blev det vor hidtil største
udstilling, både med hensyn til antal tilmeldte
katte og antal tilskuere. Dette gjorde, at vi fik
et meget stort overskud, som giver os mulig-
hed for at supplere vore bure/bunde, således

at vi fremover vil være selvforsynende.
Et meget stort antal tyske og hollandske

udstillere havde også fundet vej til Odense
og medvirkede til, at udstillingen blev meget
international.

Vi havde til denne udstilling efterlyst katte

til klasse 10 
- 

huskatte. Vi har ikke tidligere
haft huskatte med, og det syntes vi, der måtte
gøres noget ved. De 3 huskatte på udstillingen
vakte opmær'ksomhed og gjorde det klart for
publikum, at en racekatteklub også er ,,for
almindelige katte". Det forbavsede mange,
men nu er de heldigvis blevet klogere.

Beklageligvis måtte vi afvise en del katte i
dyrlægekontrollen, bl. a. fordi de nye regler
for første gang blev brugt på en JYRAK-
udstilling (Fe1is Danica's udstillingsregler, §

2, stk. h). Denne regel hat dog vist sin be-
lettigelse, idet vi ikke efter udstillingen har
fået melding om alvorlige sygdomme erhvervet
på udstillingen. Hvor så mange katte er sam-
let, er det absolut nødvendigt, at dyrlægekon-
trollen er meget grundig. Mange katte er også
p. g. a. de uvante omgivelser' lettere modtage-
lige for smitte.

Vore 4 dommere: Betty Nicholas, England,,
Vera l-ang. Danmrrk. for langhår og Eiwor
Andersson, Sverige, Ger Radius, Flolland, for'
korthår', havde to travle dage, inden de havde
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fundet frem til de vindende katte, der, som
allerede nævnt i sidste nummer, blev:
Bedste langhåts voksen: Int. ch. Misti Blue

af Kur6f. Ejer: Jytte og Kurt Frederiksen,
København (13b-BP).

Bedste langhårs kastrat: Int. Pr. Gwinni von
Haus Steffen. Ejer: Elfriede Hombach,
Bonn-Beul, Tyskland (rr).

Bedste langhårs ungdyr: Mocoboun Eugenie
vom Heukenfeldt. Ejer: Helene og Franz

Josef Heinsen, Essen, Tyskland (za).

Bed.sle LH-ungdyr, den rteget lotende l4oco-
boan Eøgenie tom Heuhent'eld sammen nted
den stolte ejer, Frat Ilelene Lleinzert, Tysklantl

Bedste langhårs kuld: af Cimbrerdalen,2,l.
ljer: Lene og Bent Elund (tab).

Bedste ianghårs voksen, modsat køn: Bally-
dane's Nicolett. Ejer: Jo-Ann og Leif
Jversen, Kobenhavn (1).

Bedste korthårs voksen: Persefone II af Gam-
mel Vartov. Ejer: Elsa Rienecker, Køben-

havn (33).
Bedste korthårs kastrat: Syriam's Pussy. Ejer:

Jonna Ranum, Aalborg (t6).
Bedste korthårsungdyr: Thistlemuir Gela.

Ejer: June Krogsøe, Tommerup (z9c).
Bedste korthårs kuld: of Dominica, ),1. Ejer:

Birte Stubsgaard, Fjerritslev (27).
Bedste korthåts voksen, modsat køn: Uri6l,

van Diaspora. Ejer: M. R. Kuipers-Kossen,
Midwoud, Holland (32).

4

Bedste korthårs veteran: Int. ch. Syriam's Piet.
Ejer: Elisabeth Kristoffersen, Hinnerup
( 16).
Bedste huskat: Trisse (sort-hvid). Ejer:
Heine Larsen, Fåborg.

Mis Odense: Gammel Vartovs kuld, 3,r. Ejer:
Fanny Eldevig, København (19 og 30).

Vinder a.f avlsklassen, langhår: Ruthsborg's
Revel (92,8). Ejer: Gurli Voetman, Give.

Vinder af opdrætterklassen, langhår: al Ham-
mersholdt (90,6). fler: Metha Andreasen,
København.

Vinder af opdrætterklassen, korthår: Syriam's
(91,0). Ejer: Elisabeth Kristoffersen,
Hinnerup.

BIR (Bedst i Racen) bleb følgende kattc:
Bedste colourpoint: Int. ch. Misti af Kur6f.

Ejer: Jytte og Kurt Frederiksen, Kbh.
Bedste Europ6: Int. ch. Syriam's Piet. Eier:

Elisabeth Kristoffersen, Hinnerup.
Bedste abyssinier: Ch. Zulas Amor. Ejer:

\Wubbo t'Hart, Holland.
Iledste burmeser: Rangoon Mocca Blue Mosjø.

Ejer: Edith Dunvald, København.

Bedste siameser: Uruguay Tabby Mimi. Ejer:
Nina Thorninger, København.

Eø glad Birte Stabsgaard med bedste KH-køld

nzed stønnattxet ol Domixicø,



Den fru nzalrge stanlarler aelAendte Rutbs
borgs Reael Jafitn en med den stolte ejer,

Gørli Voetmøn.

Uriål oan Diaspora prærenteres af eieren,
Fr. Kuipers-Koosen, Holland.

(Fofisælles nreste side).

PERLER ffa MOrten! - x"r hunkatten ikke mælk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig mayen i fineste orden.

Mælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:

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

Eneimportør for Danmark:

NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!!

A/S CARL FR. MORTENSEN
Bfilowsvel 5C - 1870 København V
Telefon 01 - 246702.
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Præmieringen i Odense den 1..-2.maj

Bedste rex: Persefone II af Gammel Vartov.
Ejer: Elsa Rienecker, København.
Siden vi sidst holdt udstilling på Fyn 

-Fåborg sept. 74 
- 

har vi her fået en stor
og aktiv kreds af medlemmer, hvilket vi har
mærket op til udstillingen. For d6t, at stable
en så stor udstilling på benene, kræver med-

Felikats guldmedalie: r. ll4, Int. ch. Misti
Blue af Kur6f, tilh. Jytte og Kurt Frederik-
sen, København.

Hi-Desert Cat Club, USA. 1 CFA-medalje:
nr. 1-14 (se ovenfor); I CFA-medalie: nr.
26, Mocoboun Eugenie vom Heukenfeld,
tilh. Fr. Elfriede Hombach, Tyskland; 1

CFA-medalje: t. 348, Persefone 7I af Gam-
mel Vartov, tilh. Elsa Rienecker, København;
1 CFA-medalie: nr. 317, Thistlemuir Gela,
tilh. June Krogsø, Tommerup.

Adelkaatten's guldplakette til nr. 152, TJrv
guay Tabby Mimi, tilh. Nina Thorninger,
København.

Racekatten's guldmedall'e: nr. t2, Ballydane
Nicoletet, tilh. Jo-Ann og Leif Iversen, Kø-
benhavn; sølvmedalje: nr. 26 (se ovenfor).

Darak's guldmedalje: m. 325, Uri6l van Dia-
spora, tilh. M. R. Kuipers-Kossen, Holland;
sølvmedalje: nr. 317 (se ovenfor); æres-

kokarde: nr. 16L, of Dominica's kuld, tilh.
Birte Stubsgård, Fjerritslev.

Australien National Cat Fanciers sølvmedalje:
nr. 12 (se ovenfor); 1 sølvmedalje: m. ll2,
Kjærgårdens Bianca, tilh. Vibeke Ringkø-
bing Jensen, Struer.

Vera langs kokarde: Fru Lang har desværre
glemt at meddele, hvem hun tildelte
kokarden.

Eiwor Anderssons kokarde: N. 221, Yang
Kung-Fu, tilh. Iisbeth Larsen.

Ger Radius' præmier: Fru Radius har glemt
at medd,ele, hvem hun tildelte præmierne.

Felikat's kokarde: nr. 294, Rangoon Blue
Mosjø, tilh. Edith Dunvald.

l. Deutscher Edelkatzenziichter-Verband e. V.,
1 kokarde: nr. 348 (se ovenfor); 1 kokarde:
nr. 207, Marchel v. d. Borgerhof, tilh. R.
og D. van Mieghem, Holland.

Cat Club de Belgique, 1 kokarde: nr. 5, Ch.
Kohinor's Black Oidipus, tilh. Frau Oda
Ross, Tyskland.

Link<iping Kattklub's kokarde: nr. tt4 (se

6

lemmernes hjælp. Vi vi1 takke de fynske med-
lemmer for det store arbejde, der blev lagt i
denne udstilling. Således blev der bl. a.
hængt næsten 300 plakater op. Vi takker også
udstillerne, fordi I møder så talrigt op og på
den måde er med til ^t gøre udstillingerne
så repræsentative, som tilfældet er. 1l/inna.

ovenfor) og nt. )48 (se ovenfor).
The Burmese Cat Club of §Testern Australia,

bånd til nr. 294 (se ovenfor).
Coventry and Lester Cat Club's kokarder: nr.

74, Int. Pr. Gwinni von Haus Steffen, tilh.
Frau Elfriede Hombach, Tyskland, og nr.
187, Syriam's Pussy, tilh. Jonna Ranum,
Ålborg.

The Liverpool Show's kokarder: nr.2, af
Cimbrerdalen's kuld, tilh. Lene og Bent
Elund, Suldrup, og nr. 161 (se ovenfor).

Suffolk & Norfolk Cat Club's kokarde: nr.
170, Int. Ch. Syriam's Piet, tilh. Elisabeth
Kristoffersen, Hinnerup.

S. §Testern Counties Cat Club's kokarde: ru'.
170 (se ovenfor).

Connie Grøns Hamilton-kokarde; nr. 312 (se
ovenfor).

Thehøj Guldtryk's kokarder: nr.207, Ch.
ZuIa's Amor, ti1h. §Øubbo 't Hart, Holland,
og ff. 348 (se ovenfor).

Susanna Bugges kokarde: fi. 348 (se oven-
for).

Adolf Riedl's præmie: nr. 37, Sylvander Solo,
tilh. Edel Ringsted. (Denne præmie synes
at .væte blevet bortkommet. Hvis en anden
end Edel Ringsted har fået den fejlagtigt
tildeIt, bedes vedkommende returnere præ-
mien til Richardt Pedersen).

Anni Gyde Nielsen's Carollani-præmier: nr.
26 (se ovenfor) og nr. 18, Artemis Marco-
po1o, tilh. Sv. Jensen, København.

Si.isse Leiditz' præmie: m. 317 (se ovenfor)
og r. 234, Bhumipol v. Dianasee, tilh.
Birgitte E. Strauch, Tyskland.

Jenny Svennesen's kokarder: nr. 742, Julie af
Bækgaarden, tilh. Annelise Stougaard, og
nr. 1-25, Chezat La Marisha af Tamara, tilh.
Meta og Allan Kjærulff, København.

Inge Stagge's præmie: nr. 2 (se ovenfor).
Irmgard og Lothar Gnap's tinkrus: m. 91,

Janeck von Illyerborn, tilh. Birgit og
(Forlrztet side 8).



Pension J'ot'

HUNDE

KATTE

»CRIMSON«
DEVON REX

Viaduktvej, Viby
Telefon 06 - 2827 88

Stamnavn AF KIVIO

casselgfeen
Telf. 03 - 48 9416

Aarhus Dyrepens10n

Bedste huskat, Trisse, tilhørende Heine Larsen,
pr,esenteres her af d.en stolte nabo, Kai Greae.

Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,
i:.å, blåcleme og c:cltie - caneo, siiver-
si:aded og hvide.

TiL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnlk of Great Yarmouth (chinchilla).

Kilinger leilighedsvis til saig.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

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



Johnny Semak, Broager.
Sianette Kwee's Sriwijaya-kokarde: nr. 215,

Patticia al Lallbela, tilh. Kirsten Fibiger,
Århus.

Helle Thomsen's kokarde: nr. 170 (se oven-
for).

Annette Johansen's Kiran-plakette: r. Il4
(se ovenfor); Kiran-kokarde: nr. 125 (se
ovenfor); Kidan's guldmedalje: nt. 12,
(seii ovenfor).

Jytte og Kurt Frederiksen's Kur6f-kokarde: nr.
26 (se ovenfor); Kur6f-guidmedalje: nt.74
(se ovenfor).

Grethe og Richardt Pedersen's Shwe-Dagon-
kokarde: m. 271, Filur af Dyreborg, tilh.
Irene Kalser.

Henning Rasmussen's Kristiansdal-kokarde: nr.
114 (se ovenfor).

Per Stougaard's kokarder: nr. 101, Dandy af
Amaha, tilh. Vibeke Ringkøbing Jensen,
Struer, nr. 2)1, Soya. af Stiugaard, tilh. Gre-
the Henriksen, Brædstrup, og ff. 296,
Taungoo Amare, tiih. Melitha Madsen.

Birgit og Johnny Semak's af Tabas-kokarde:
nr. 76, Elekva aI Tabas, tilh. Anne
Andreasen, Kjellerup.

Vivian Marx-Nielsen's Van Deur's-præmier:
nr. 26 (se ovenfor), nr. 125 (se ovenfor)
og nr. 34L, Loumika's Max, tilh. Annelise
Jacobsen, Vejle.

Å. og A. Jæger's Å1 Katta's-kokarder: m. 2

(se ovenfor) og nr. 161 (se oventor;.
Rita Østergaard og Leif Nielsen's Abos-Dach's-

kokarder: m. 56a, Ophelia vom Garmshof,
tilh. Frau Dagmar-Undine Schwerin, Tysk-
land, og nr. 341 (se ovenfor).

L̂'

Hvem vil hjælpe i Viborg?
Vi har brug for en masse ekstra hænder, og
vi håber, at nogle medlemmer vil give os
dem. Det gælder først opstillingen fredag fra
kl. 14 til ca. kI. zz. På udstillingen søges

af\øsere til de mange forskellige jobs, der
bærer en udstilling: Information, kokardesalg,
bilietsalg, tombola, stemmeoptælling til Mis
Viborg-konkurrencen, ophængning af bedøm-
melser samt sidst, men ikke mindst: friske
hænder til nedtagning søndag fn kl. 17 til
ca. k|. zt.

Skulle nogen have lyst til at fø|ge udstillin,
gen så at sige bag kulisserne, er man meget
velkommen, selv om det kun er for et par

I

timer. Ring eller send mig et par ord hur-
tigst muligt. lYinna.

T̂J

HILSEN fua en dommer
Mrs. Betty Nicholas, der dømte Colourpoints
ved vor udstilling i Odense, sendte sit indlæg
i det engelske tidsskrift Fur & Feather til pub-
likation også i Hvæssebrættet. Hun skriver:

,,Jydsk Racekatte Klub i Danmark afholdt
en udstilling i Odense på Fyn den l. og 2.

mai, hvortil jeg havde den ære at blive ind-
budt tii at dømme langhårskatte.

Jeg vil herigennem takke udstillingsarran-
gøterne for deres gæstfrihed og for al den ven-
lighed, der udvistes mig. Der blev afholdt
middagsselskab lørdag aften med meget vel-
smagende danske retter. Efter middagen fik
dommerne overrakt en Kongelig Porceiæns-
platte, der var designet af Prins Henrik i an-
Iedning af Røde Kors' 100 års jubilæum 

- 
en

henrivende og yderst ualmindelig gave.

Jeg dømte Colourpoints, Birmans, Bi-Co-
lours og Tyrkiske Katte. Der var blandt dem
flere virkelig fremragende eksemplarer; jeg
var især henrykt, da jeg fandt en af de smuk-
keste Colourpoints, jeg nogen sinde har set,
en blåmasket han, Int. Ch. Misti Blue af
I(ur6f, opdrættet og eiet af Jytte og Kurt
Frederiksen. Der var ikke 6n fejl på ham, og
senere havde han æren af at blive valgt til
Bedste Langhårs Voksen. Denne ære var ikke
ny, hverken for ham eller hans e.jere, forstod
jeg uden overraskelse; han har prøvet det ikke
mindre end ni gange i forvejen ! Det vaq
yderst interessant at bemærke, at ,,mine" to
bedste ungdyr, en blåmasket og en brunmasket,
havde ham som far. Bedste Langhårs Ungdyr
var en vidunderskøn iille orange-øjet hvid ba-
by, Mocoboun Eugenie vom Heukenfeld, op-
drættet og ejet af hr. og fru Heinzen efter den
engelske hankat Finchfield Sambo. Flere af
Bi-Colour'erne var fra Miss rJØoodfields Path-
finders-linie, og de var alle øf meget høj
standard 

- ,,min" Bedste Kastrat var efter
Pathfinders Trailing Cord.

Det glædede mig meget at have fru May-
Britt Johansson som dommerelev (hun er selv-
følgelig allerede korthårsdommer), og jeg hå-
bel, hun nød dagen i selskab med langhårs-
l:atte, lige så meget som jeg nød hendes
selskab og hjælpsomhed.

Betty Nicholas, GCCF".



Vitamintilskud til katte
Efter at Fetrosan standsede produktionen af
,,Catamin"-pillerne, har ieg savnet ct præ-
parat, hvis indhold af vitaminer og mineraler
er specielt sammensat under hensyn til den

kost, som de fleste civiliserede katte lever af.
Ferrosan har desværre indtil videre ikke

været at formå til at genoptage produktionen.
Salget af pillerne var for lille til at kunne
bære bl. a. den hurtige omsætning, som fabrik-
kens datomærkning krævede.

Jeg forsøgte for JYRAK at få enkelte pri-
vate apoteker ti1 at fremstille et præparat med

en sammensætning svarende til Catamin. Dette
oversteg dog de fleste private officiners for-
måen, idet det kræves et ret kostbart appa-

ratur for at kunne lave a- og d-vitaminer
ipilleform.

Efter sammen med en apoteker at have gen-

nemgået markedets tilbud er jeg ko4met til
det resultat, at Vita-t'er er det produkt, som
må være mest velegnet til katte. Her er en
sammenligning mellem indholdet i de to
præ[arater:

Vitamin A ........
Vitamin Dr ........
Vitamin Br ........
Vitamin Bz ........
Vitamin B+ ........
Pantothensyre (ren)
Vitamin C ........
Vitamin E ...........
Jern . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J<,d ....... ...........
Kalcium
Kobber .. . . . . ... . . . ...
Kobolt ...............
Magnesium
Mangan
Natriumklorid .....
Zink ..................
Nikotinamid ........

Det vil ses, at Vita-fer generelt rummer
mere af de enkelte stoffer pr. tablet end
Catamin. Da der imidlertid blev anbefalet 2

tabletter Catamin pr. dag for killinger og
voksne katte samt 4 tabletter Catamin daglig
for drægtige og diegivende katte, skulle man
med Vita-f er nå til et resultat, der ligner
Catamins, dersom man bruger 1 tablet hver-
anden dag til killinger og voksne og 1 tablet
Lver dag til drægtige og diegivende katte.

Som noget vigtigt må der gøres opmærksom
på, at Vita-fer ikke indeholder kalk. Derfor
bør man give tilskud af kalciumlactat, som
o1på fås i pilleform. 1 pille rummer 0,5 g
oil kan knækkes.

Da Vita-fer rummer mere Vitamin-D end
Catamin, bør der gives forholdsvis mere kalk,
således at y2 tablet hver dag til killinger og
voksne og 1 tablet hver dag til drægtige og
diegivende vil være passende.

Det understreges naturligvis, at selv,alver-
Jcns vitamintitskud ikke bør afholde ejeren
f:a først og fremmest at fodre sin kat rigtigt.
Vitamintilskud kan imidlertid være af stor
betydning hos kræsne dyr. hos syge og gamle
katte samt katte, der bruges i avl.

- Er der mon nogen a} medlemmerne, som
har kendskab til udenlandske præparater, der
ligner Catamin? 

- Svar i så fald veniigst til
Vibeke Gamst eller Susanna Bugge. VG

Pt. tablel Calamin:
1000 IE
,O IE
200 microg
200 microg
150 microg
500 microg

2,5 mg
35 microg
i00 mictog
100 microg
80 microg
4mg
100 microg
20 mg
150 microg

Pr. tablet Vita-fer:
]000 IE

IE
mg
mg
m8
mg
mg
nig'

T.

400
2

2

2

som ca-salt I
,0
10

10

0,) mg
!

10 mg
O,'T

r) mg
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Klab- og andet nyt

der være 30 personei, der melder sig senest
den 15. oktober 1976. Tilnelding er bindexd.e,
og beløbet erlægges 't'orud.

Man regner med afrejse fra Århus sent
fredag aften med mulighed for opsamling
langs ruten sydpå. I øjeblikket forsøges at
finde et motel for indkvartetingen til natten
mellem lørdag og sør.dag.

De, der.kunne tænke sig at yæte med eller
vil have flere oplysninger, bedes henvende sig
til Jette på telf, 06 - 5427 05.

o
TAK TIL ALLE I JYRAK FOR DEN
FINE KOITNGELIGE PORCELÆNS
»MIS«. GRETE Og HELMUTH

AL'
Brete Jensen, Hostrupsvei 28, 6000 Kolding,
telf. 05 - 52 46 51, har indvilget i attet at
fungere som rådgiver og vejleder for JYRAKsI
medlemmer. 

- 
Velkommen tilbage til tele,

fonen, Grete !

Utlsrillingeas bedste LH-krLd, al Cintbrer-
ialen, præsenlerel af eitrte, Lene og Benl

Elanl.

Rettelse
Sætternissen sørgede for, at redaktø.rens teie.
fon glødede i et par dage efter udsendelsen
af Hvæssebrættet, nr. 2, 7c)76; der kom nernlig
til at sti en forkert meddeielse under refera-
tet af ,,De vigtigste FlFE-beslutninger...".
Der står: ,,Creme, Blåcreme, Chokoladecreme,
Lillacreme samt andre farver konkur.rerer ind-
byrdes, med certifikatstatus". Der skal selv-
følgelig stå: "...UDEN certifikatstatus". Und-
skyld, alle,,ikke-anerkendte-farver"-ejere!

t,

Til »Hvæssebrættet«
På grund af Felin Peritonitis har vi lukket
katteriet. indtil videre til 1. januar 1977. Det,
er en let kostbar, met ister tragisk affære
at tilegne sig denne sygdorlr, så derfor beder
vi vore kattevenner lade være med at besøge
vort hus i dette tidsrum (del ar desinfr'ceret

- 
firen alligevel!). og nøjes nred at tele,

fr.rnere til os på telf. 0t3 18 02 62. Vi vil
meget gelne stadig være bchjælpelig t-red råd.
og vejledning om katte, men kan altså ikkc
modtage katte ti1 pairing ellcr avle killinger
før eftel nytår. Vi håber neget, at I forstår
os. Med de bedstc hilsener':

Ilukon og lngelitt Borreten,
Katteri,,Kajortok"'.

TJ

Busrejse til Hamburg ?
Som bekendt afholdes der International Charn-
pion-Udstilling i Hamburg den 28. 29. nov.
d. å. (Tilmeldir.rgsfonr-iularer rekvireres hos
Susanna Bugge). Jette Jensen, Ondrup pr.
Odder, er villig til at arrangere en fælles bus-
tur med Århus som udgangspunkt. Ifølge be-
regningen, der inkluderer en chaufførafløser
for Jettes mand, Egon, regnes der med, at
turen vil komme til at koste ca. kr. 150, pr.
person. For at kunne holde denne pris skal

10



Hvord an ghr det med killingelisten?
Dette spørgsmål kan besvates med, at det går

vældig godt. Den har Pr. 
'l . sept. været i gang

i 6 måneder og bliver annonceret i Jyllands-
Posten, Aalborg Stiftstidende og Morgenposten
den første søndag i hver måned.

Trykning og udsendelse af denne liste er en

ny arbejdsopgave for bestyrelsen, og det har

været diskuteret, hvor dette arbejde skulle

placeres. Det har vist sig mest praktisk, at den,

der skriver og trykker listen 
- 

formanden -også udsender den. Desuden kan man sige,

at arbejdet med killingelisten ret naturligt kan

komme ind under formandens opgaver.

Indtil nu er der udsendt ca' 90 lister, hvil-
ket ieg synes er ret mange, da de 3 sommer-

måneder er medregnet i denne periode. Så jeg

forventer et stort ryk nu til efteråret Det har,
vist sig, at der kommer henvendelser jævnt

hele måneden. Det vil sige, at JYRÅKs ki1-

lingeliste er ved at blive slået fast i katte-

interesseredes bevidsthed. Vi vil også søge at

gøre opmærksom på listen ved henvendelse

til dagspressen og på udstillingerne.
Det er mit indtryk, at det er seriøse hen-

vendelser, vi flr fra folk, som virkelig ønsker
at købe kat, og som bruger listen til dette,
f. eks. hvis rtafi søget en bestemt race.

Killingelisten består af 3 deie. Først gives
forskellige gode råd inden køb af kat samt
oplysninger om JYRAK. Her bragt i fuld
ordlyd:
,,Idet vi takker for Deiei henvendelse, frem-
sendes hermed vor aktuelle killingeliste.

Har man ikke ret meget kendskab til race-

katte, melder følgende spørgsmål sig:

Liailhen ruce skal jeg tælge?

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i de
forskellige racers udseende og temperament,
så man kan anskaffe sig en kat, som passer

til 6n selv, 6ns familie og 6ns omgivelser. Som
en iille hjælp hertil medfølger en kort gen-
nemgang af de forskellige racer.

Ilaad bør man sAaffe sig oplysning orn,
når man høber hat?

Enhver killing på listen er registreret og har
en stamtavle udstedt af Landsforeningen Felis
Danica 

- en sammenslutning af danske race-
katteklubber. Denne stamtavle skal medfølge
killingen og er et bevis på dens afstamning.

Man skal ikke købe en killing under 10

uger, og man skal huske at få oplyst, om den
er vaccineret imod kattesyge.

Man skal bede opdrætteren om en kostplan
og op)ysninger om pasningen af katten.

Køber man en langhårskat, skal man have
noget at vide om pelsens pleje, da en lang-
hårskat skal friseres jævnligt, så pelsen ikke
filtrer.

Desuden vil det være en god id6 at købe en
af de bøger om katte, som er i handelen. Her
vil vi især fremhæve ,,Jeg har kat" fra Poli-
tikens Forlag.

Hrad Aosler en raceAattedilling?

Dette spørgsmål kan vi desværre ikke besvare.
Prisen er afhængig af flerc ting, bl. a. den
bestemte races udbredelse, og især om man

1>åtænker at anskaffe sig en kælekat eller en
både kæle-, udstiilings- og avlskat.

Llaor Aan man lå yderligere opllsning?
Hos Jydsk Racekatte Klub kan De altid hen-
vende Dem og få råd og vejledning. Skulle De
få lyst til at blive medlem, kommer spørgs-
målet:

Htad kotter det, og haad. får nan
.frtr pengene?

For et kontingent på kr. 60,- årligt får De
tilsendt vort medlemsblad,,Hvæssebrættetl',
som med sit alsidige indhold har interesse
for enhver kateejer. De kan deltage i vore
lokale møder i Aalborg, Aarhus, Odense og
Sønderjylland, hvor De får meget at vide om

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRUEGEGARDEN
Hobrovej 385
Råsted . 8900 Randers

Telefon OO - 44 30 99
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katte, og hvor De mødes med andre katte-
venner. Et medlemsskab giver også ret til at
deltage på racekatteudstillinger og få evt.
killinger stambogsført.

Med venlig hilsen.

lydsk Racehatte Klub.
... P. b. v.: \)?'inna Greve, formand". ...

Dernæst bringes en kort gennemgang af de
forskellige racer, idet vi har taget tekst fra
de informationstavler, vi nu har på udstillin-
gefne.

Selve killingelisten er delt op i langhårs-
katte og korthårskatte, og indenfor disse er
racerne opført i alfabetisk rækkefølge. Inden-
for hver tace et kuldene opført efter alder

- de ældste først. Udover racen gives op-
lysning om: farve. fødselsdato, antal, køn og
opdrætter.
: I øjeblikket er der 61 kuld på listen, så der
er virkelig noget at vælge imellem.

Jeg vil benytte lejligheden til at resumere,
hvorledes man optages på killingelisten: Ved
indsendelse af stamtavlerekvisition ftLr man
automatisk sit kuld på listen, og man får til,

sendt et eksemplar. Vi har p. g. a. store
portostigninger været nødsaget iil allerede i
å"r al tage kr. 2,- pr. killing. Beløbet bliver
opkrævet sammen med stamtavlebeløbet. Kul-
det forbliver på listen, indtil det femte må-
ned; derfor beder vi indtrængende om at få
besked, hvis hele kuldet er solgt inden da.
Killingelisten skulle gerne være så aktuel
som muligt.

Skulle man af en eller anden gtund iAAe
ønske at få sit kuld optaget, skal man blot
meddele dette samtidig med indsendelse af
stamtavlerekvisition. Det er selvfølgelig en
helt frivillig ordning, hvilket også fremgik'
af det til generalforsamlingen udsendte for-
slag samt af referatet udsendt kort efter gene.
ralforsamlingen. Man kan sige, at klubben
fritager medlemmerne for arbejdet med at
huske at melde sig til. Det er også helt klart,
at io flere der er med, jo lavere bliver prisen.

Skulle nogen have misforstået denne ord-
ning og troet, den er tvungenr og af den grund
fået kuld på listen, så giv besked til

lYinna Grete.

BestytelsesmØde
Tilstede var hele bestyrelsen. Først blev de

3 klubbers forslag til Felis Danicas plenar-
f orsamling grundigt gennemgået. Dernæst

drøftedes et problem fra Odense-udstillingen:
hvorvidt udstillingslederen/formanden skal

kunne ændre beslutninger truffet af udstil-
lingsdyrlæge og/eller dommere. Der var fulr|
enighed om, at disse beslutninger er endelige.

De indledende forberedelser til Viborg-
udstillingen blev aftalt, herunder dommere og
udformning af indbydelsen. Man enedes om at
få fremstillet en kokarde til ,,bedst i opdræt"
: BIO og ,,bedst i race" - 

BIR, som klub-
ben forærer til disse titlers vindere. BIO dog

kun, hvis der er mindst I i opdrættet.

Arbejdet med udsendelse af klubmeddelel-
ser blev fordelt. Ulla Grell står for udsendelse
af ,,Hvæssebrættet". Richardt Petersen udsen-
der indbydelser til udstillinger. Sianette Kwee
udsender kontingentopkrævning samt rykkere
for samme. Susanna Bugge udsender indkal-
delse til generalforsamling samt referat fta
denne.

Det vedtoges at bestille 25 nye bure, som

12

er hårdt tiltrængt, da vi til de sidste 2 ud-
stillinger har måttet låne ekstra bure.

Som inventar til klubben vedtoges det at
anskaffe en skrivemaskine, som skal ,,udsta-
tioneres", hvor der er behov. (I øjeblikket hos
formanden, som benytter en lånt maskine).
Det undersøges indtil næste møde, hvor den
kan fås bedst og billigst.

o
Nyt om bure
Vi har nu afgivet bestilling på )0 bure til
levering primo september. Heraf skal klubben
beholde 25. Der er således 

- 
efter allerede

indkomne bestillinger 
- 

endnu 15 til salg til
medlemmerne. Henvendelse til rJØinna Greve.
Følgende er nzodtdget:

Aw

Studiekreds - Søndcrjylland
Denne ledes af Birgit Semak, som er i gang
med at planlægge medlemsmøder i dette om-
råde. Her bliver udsendt indbydelse til de
derboende medlemmer. Skulle man have em-

ner, man gerne vil have op på disse møder,
så send et par ord eller ring til Birgit.



Studiekreds - Odense
Programmet er ved redaktionens siutning ikke
endeligt fastlagt. Alle fynske medlemmer får
tilsendt et program over møder i efteråret
1976. Dog kan allerede nu siges, at vi starter
lørdag den 25. sept., og at næste møde af-
holdes den 24. okt., hvor emnet bliver: Co-
lourpoint v/ Vibeke Gamst.
Skulle medlemmer uden for Fyn have lyst til
at komme til kattemøder i Odense, så giv
besked herom til Winna Greve, og p.rogram
vil blive tilsendt.

Studiekreds - Nordjylland
Alle medlemmer er velkomne hos nordiyder-
ne. Vi mødes den 1. lørdag i hver måned kl.
L4,30, første g ng 2. oktober. Stedet er som
sidste år: Årkitektgården, Sofiendalsvej 82,
Skalborg.

Programmet ligger endnu ikke helt fast,
sådan at ønsker vil kunne imødekommes.

Der arrangeres fælles udflugt i bus 5. nov.
til G6teborg, hvor vi i lighed med t9-t4 be-
søger katteudstillingen. Alle interesserede be-
des melde sig ti1 hos Bent Elund, som er.
artafigør. Prisen vi1 afhænge af deltagerantal-
let, men i 1974 kostede det kun et symbolsk

beløb. Vi håber på stor deltagelse! Alle til-
meldere vi1 modtage nærmere besked om
arrangementet.

Studiekreds - Østjylland
Møderne i denne kreds var oprindelig baseret
på medlemmernes egne ønsker, dvs. program-
met blev tilrettelagt efter direkte forslag fra
de mennesker, der aktivt går ind for studie-
kredstanken. I perioden 75 76 gennemgik
man emner som fødsel, diverse love, udstillin-
ger, langhårskattens p1eje, diverse dyrlæge-
foredrag; der var enkelte aftener, hvor man
biot hyggede sig sammen, og den sidste aften
blev emnet ,,Kattens adfærd" belyst. Ved denne
lejlighed blev deltagerne atter opfordret tii
a-t komme med ønsker eller tanker om, i hvil-
ken retning efterårets møder skulle orienteres.
På selve mødet kom man med enkelte forslag,
såsom et regulært studiekredsarbejde om be-
stemte emner, dvs. at man gennem flere afte-
ner beskæftiger sig med det sau-me emne, evt.
inddelt i grupper, og til sidst at præsentere de

fremkomne resultater ved et fællesmøde. Der
var også. forslag om at køre et fastlagt pro-

['ram bestående af emner nævnt ovenfor, til
glæde for nye medlemmer og evt. nye studie-
kredsdeltagere.

EL KAMA pelsplejemidler
er fremstillet på et fundament af viden og erfaring, opnået gennem
mange års eliteopdræt og udstillingssuccesser indenfor afghanske
mynder. Skønne, velplejede pelse er gennem årene blevet vort spciale.

E! Karna Special Shampoo
fremhæver farver og nuancer (fås til alle farver). Pelsen får mere fylde
- som holder - samtidig med at strukturen forbedres ganske betyde-
ligt. Grundet denne shampoos helt specieile sammensætning mod-
virkes sammenfiltringer.

El Kama Special Shampoo
er gennemprøvet af flere katteejere, bl. a. har fru Edel Ringsted, hvis
kapacitet incienfor katteopdraet er velkendt, givet vore produkter sin
bedste anbefaling. - Vi har også speciel pelsolie lil lørre, spaltede
pelse samt udredningsvædske til udbørstning.

Vi står aitid til rådighed med vejledning vedr. pelspleje.

EL KAMA A/S

Hobro Landevej 13 .8833 Ørum Sønderlyng . Telf. 06 - 652264.
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Så begynder sagen jo at blive vanskelig. Det
tyder nemlig på, at man efterhånden har be-
hov for en opdeling i to grupper, nemlig 6n
for begyndere og 6n for viderekomne. Det
kan jo sådan set også sagtens lade sig gøte;
der er blot et pat nzen. For det første kræver
det nemlig, at endnu 6n beskæftiger sig med
tilrettelægning og koordinering. For det andet,
det ville være rart, om man kunne mødes
under mere private fotmer. Til orientering
kan oplyses, at Aalborgkredsen holder til i
mødelokalet hos et kattevenligt arkitektfirma,
hvor det er adgang til personalets køkken til
fremstilling af kaffe; ikke at forglemme Nico
Larsens store indsats ved fremstilling af en
stor kage til hvert møde. Udgifterne klares
ved, at mødedeltagerne betaler 5 kr. for trak-
tementet.

Skulle der blandt medlemmene i Østjyl-
landskredsen være 6n, der har adgang til no-
get lignende eller evt. til et lærer- eller
klasseværelse på en skole, vil resten af grup-
pen være glad for at få et ,,hjem".

For at kunne tilrettelægge møderne for ef-

terfuet 76 indkaldes derfor hermed (der uil
ihhe bliæ ad.sendt yderligere neddelelse om
det) til møde

lørdag den 2. oAtober A1.14,30

på Hotel Kragelund i Højbjery ved Aarhus,
hvor de, der møder op, selv mL afgøre, hvor-
dan sagen skal gribes an. Efter mødet vil der
blive udarbe.ldet et evt. program, der vil kunne
rekvireres ved telefonisk elier skriftlig hen-
vendelse til Susanna Bugge.

Noget om kattens
REVIROMRÅDET

adfærdsmØnstre

I 1956 udsendte den tyske zoolog Paul Ley-
hausen bogen ,,Verhaltensstudien an Kalzen"

- Studier over kattes adfærd. Forud 'tar gået
6 års intensiv beskæftigelse med ca. 30 hus-
katte, der dag og nat blev overvåget af Ley-
hausen og hans assistenter med det formål at
kortlægge huskattens adfærdsmønster. Under-
vejs blev der taget 3000 fotografier og over
900 meter film og sammen med en udførlig
protokol over dyrenes opførse1 dag for dag( !)
dannede dette materiale rygraden i bogen.
Leyhausens indsats var banebrydende. Mens
det ikke skortede på udførlige undersøgelser
over de vildtlevende kattearters adfærd, var
ma11 

- 
når det drejede sig om huskatten 

-hidtil lusket uden om den varme grød. Og
årsagen var i og for sig reel nok: hvorfor

Af Palle Vintber

undersøge revir-adfærden hos et dyr, der ikke
selv vælger, hvor det vil bo. Eller sexual-
adfærden hos en kat, der måske 

- 
5661 165

avlskatte 
- 

ikke selv vælger partner.
Betænkeligheden gik altså på, at den natur,

man vi1le kunne iagttage, ikke var nogen
rigtig natur, men en slags drivhusmiljø påt

halwejen mellem dyr og menneske. Og derfor
havde den hidtidige forskning koncentreret sig
om de vildtlevende katte, og kun når det gik
højt, kunnet driste sig til nogle forsigtige
paralleller til huskatten 

- 
og altid kun led'

sagel af en mængde forbehold. Det nye ved
Leyhausen består i, at han så at sige går deri
anden vej. Han tager konsekvensen og siger:
når nu kattens natur ef en civiiiseret natur,
så lad os betragte den som en sådan og for-

1,
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søge at klarlægge, hvordan reaktionsmønstret
er under de betingelser og hvorfra dette reak-
tionsmØnster stammef .

Når man på denne måde vender bøtten en
halv omgang, står man selvsagt på næsten bar
bund påny, og Leyhausens arbejde bærer også
tydeligt præg af at væle pion6rarbejde. Dels
rnå han luge ud i de misforståelser og fejl-
slutninger, som den hidtidige forskning har
begået ved i nogle henseender at betragte hus-
katten som naturlig vild og i andre som
unaturlig tam, og dels må han selv famle sig
vej gennem uopdryket 1and. Disse forhold gør
bogen tung at 1æse. Han går uhyre forsigtigt
frem, tager højde for alle fejlkilder og er til
tider 

- 
sådan forekommer det i a1 fald mig

- 
alt for bange for at drage konklusioner

af sine iagttagelser.

Alt dette til trods er bogen absolut værd
at beskæftige sig med. Mig bekendt er den
stadig den eneste stØrre og samlede fremstil-
ling af kattens adfærdsmønster, og som sådan
bør den også være obligatorisk ballast hos et-
hvert kattemenneske. Vore studiekredsaftener
domineres af emner indenfor genet.ik, ernæ-
ring, sygdomme osv., ting, som er absolut
væsentlige, og som på intet tidspunkt må un-
dervurderes i deres relevans for kattesporten,
men for få kattefolk v6d nok om deres dyrs
adfærd og opførsel. Det var i hvert fald en
erkendelse, vi kom til i Studiekreds Østjyl-
land, og derfor tog vi et par væsentlige emner
fra Leyhausens bog op til behandling på vort
sidste møde inden sommerferien. Vi havde en
hyggelig og givende sludder om problemerne,
og det viste sig, da først erfaringer og menin-
ger blev udvekslet, at emnet 

- 
adfærdspsyko-

logien 
- 

er om ikke uudtømmeligt så dog af
et sådant omfang, at der er stof nok til en hel
studiekredssæsons intensiv beskæftigelse med
det. Oplæg5;et til diskussionen 

- et referat
af Le,vhausens undersø1;elser medrørende revir-
adfærd og rangorden 

- bringes her med den
bagtanke, at det måske kunne sætte tanker
og aktiviteter i gang andre steder og således
stimulere interessen for en del af kattespor-
ten, der længe r.rok har været forsØmt.

Afsnittet om revir og kattes sociale liv
indenfor 1gyl1g1 

- 
specielt med henblik på

rangorden kattene imelle det sted i
undersøgelserne, hvor der drages de tydeligste
konklusioner. Til denne del af arbejdet har
Leyhausen og hans team holdt katte i store
bure med løbegårde, gjort optegnelser over

fritlevende katte på gårde og 
- 

som kontrast
heltil 

- 
holdt mange katte på meget lidt

plads (12 katte af alle aldre og begge køn
på l0 kvadratmeter).
Det viste sig, at hvis kattene levede helt frit

- 
dvs. fik lov at gå ud og ind af menneske-

boliger, som det passede dem 
- 

kunne man
tale om tre områder, hvori de bevægede sig.
l)et første kalder Leyhausen det printære hjern.
Det omfatter et værelse i huset eller måske
blot en lænestol eller et hjørne af en vin-
dueskarm. Dette er kattens fristed, og her gør
den krav på at kunne tr'ække sig tilbage og
i ro og mag nyde livet uden indblanding fra.
cventuelle andre katte i huset. Dette betyder
do5 ikke, at den har uindskrænket og absolut
råderet over området og vogter det derfor som
en tyran. Leyhauser.r nævner et eksempel, hvor
cn hunkat med killinger (som uanset, hvor
svag hun måtte være blandt husets andre
liatte, når hun ikke har killinger, omgående
stiger op til noget, der ligner en førerposi-
tion. så snart hun har afkom) får den fikse
id6, at den vil flytte ind i værelset ved siden
af, hvor ellers en til daglig stærkere kat har
sit domæne. På dørtærskelen sidder værelsets
retmæssige ejer, og i det øjeblik moderkatten'
med alle killinger vil skride forbi, griber hun
ind, Ørene 1ægges tilbage, og hun hvæser
."..lvarende. Moderkatten opgiver i første om,
gang sit forehavende og sætter sig ned og
betragter ,,ejeren", der efter en halv times tid
forlader stedet og overdrager rummet ti1 mo-
derkat og killinger. Situationen viser typisk en
kats forhold til sit primære hjem. Det tilhører
den godt nok, men ikke mere end, at det for
en tid kan lånes ud til en anden, når blot
den kan få lejlighed til at demonstrere, at det
altså tilhører den, og at uvedkommende kun er
der som gæster, og at de som gæster må ud-
vise behørig respekt for værten.

Det andet område kalder Leyhausen det
.re|tndære hjem. Det omfatter husets øvrige
rum og eventuelt haven, hvis der er en sådan.
Det består af forskellige ,,punkter" til sol-
badning, hvi1, udsigtsplads osv. Her demon-
streres den samme tolerance overfor gæster,
men katten har absolut kontrol med alt, hvad,
der foregår i dette område. Den kender alle
hjørner og krinkelkroge og kontrollerer flere
gange dagligt, om a1t er, som det skal være.

Som det tredje område, hvori den frit-
levende kat bevæger sig, har vi et jøgt- og
tnejfornrcide. Ålt afhængig af bevoksning, po-
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pulation osv. strækker dette areal sig i stør-
relse fra ca. /2 til 1 kvadratkm. Det er dog
ikke fast afgrænset, men består af en række
punkter, der er indb_vrdes lorbundet af stier.
Arealet mellem stierne betrædes aldrig, men
til gengæld benyttes stierne flittigt, når katten
flere gange i døgnet afkontrollerer punkterne.

Adfærden pit det sekuntlere område adsktl-
ler sig på mange punkter på adfærden i
strejlonrådet. Hunkatte er overraskende nok
mere aggressive påL det sekøndære område
end hankattene, n-ren for begge gælder dog, at
de ikke gør forclring på at være den eneste

der benytter området. De kender nabolagets
katte og tillader dem i stort omfang at benytte
arealet, blot de viser behørig respekt for den,
der bor der. Ofte finder mar.r. at de loLskel-
lige sekundære hjem ovellapper hinanden, og
det problem klarer man kat og kat imellem
på den måde, at den ene kat optræder som

ejer om formiddagen, mens den anden så har
srn tid senere på dagen. Skulle de to katte
støde sammen på området, kommer det sjæl-

delt til direkte voldeligheder. Man marketer
sin styrke og ret til at være der ved at hvæse

eller strinte og skilles derefter som fortsat
gode venner.

Anderledes forholcler det sig i s»e jl- og
jagtonråclet. Her har ingen kat let til at fø1e

sig på hjemmebane, men det betyder dog ikke,
at dette område er stedet. hvor de store blods-
udgydelser sker. Som regel forsøger man at
undgå konfrontationer, og dette ElØtes gennem
er.r sindrig regulering af trafikken på om-
rådet. Leyhausen angiver et eksempel på dette:
fra et højt punkt kunne han iagttal;e, hvor.
ledes to katte fra hver- sit verdenshjørne sty-.
rede hen mod det samme punkt, hvor to
kattestier krydsede hinanden. Hvis begge hav-
de fortsat, ville de være stødt sammen i kryd-
set. Dette skete ikke, for da dyrene fik øje
på hinanden, gjorde de øjeblikkelig holdt og
satte sig roligt ned. Den næste halve ttmes
tid sad de så og vaskede sig eller så demon-
strativt uinteresseret den anden vej. For en
uindviet iagttager tager sceneriet sig ud som
den rene idyl, n'ren Leyhausen beskriver det
som en jernhård nervekrig, hvor dyrene i
stedet for at kaste sig ud i en kamp, der
måske ender med den enes død, på den mest
raffinerede måde driver psykisk terror på hin-
anden. Når,,kampen" er endt, vil den ene
kat 

- 
taberen 

- 
tøvende tage de første

skridt henirnod krydset, senere sætter den i
16

trav for ti1 sidst at galopere forbi sejrherren
og hurtigst muligt forfø.je sig ud af dennes
synsvidde. Mellem disse to er rangordenen nu
givet for tid og evighed. Ved ethvert efter-
følgende møde v6d de to, hvem der er den
stærkeste, og hvem der hurtigst muligt må
forføje sig.

Det gæ1der altså generelt for katte i deres
forhold ti1 hinanden, at der flyder meget
mindre blod end almindeligvis antaget. Det
er dog ikke det samme, som at katte altid
klarer omgangen med hinanden i r-rogenlunde
fred og fordragelighed. Af og til slås man
drabeligt pi streilonråder og endog i clet
seAuntlere hjetn, men oftest skyldes det tilfæl-
digheder eller en pludselig impuls og kun i
sjældnere tilfælde et indgroet had mellem to
dyr. En af de ting, der kan ud1øse en heftig
kamp mellem katte, er et pludseligt møde.
Katte er dyr med stort overblik og talent for
at bevæge sig ubemærket og lydløst, og en
situation, hvor to katte er på vej omkring det
samme hushjørne fra hver sin side og pludse-
ligt slåL hovederne sammen til overraskelse
for begge, kan udløse et had og et ubændig
stridslyst, der kan resultere i en grusom kamp.

En anden undtagelse fra den fredelige om-
gang mellem katte finder vi hos den næsten-
voksne hankat og hans forhold til stedets
ør,rige katte. De kommer 6n, to eller høist
tre ad gargen til ungkattens hjem og kaldei;
ham med en sa5lte knurren ud ti1 kamp. Hvis
han følger opfordringen, går han en hård tid
i møde. Han skal på skift slås med samtlige
kvarterets har-rkatte. Kamplysten kan strække
sig over et års tid, og overlever han (hvad der
desværre langt fra altid er tilfældet), vil harr
få anvist sin plads i rangordningenj som nu
er givet 6n gang for alle. Om denne absolutte
rangorden hos et områdes hankatte skriver
Leyhausen: ,,Dog udvikler den stærkeste kat
i et sådant område sig ikke 

- 
som mange

tror 
- 

til en uindskrænket tyran, der holder
alle andre fra at bejle o:J pal1-e. Det kan der-r

ikke allerede af den grund, at valget af pafi-
ner er hunkattens sag ... Derudover danner
gruppen ikke noget bestående selskab; med-
lemmerne spredes f or alle vinde og samles
igen, og hjemme nyder de stadig den relative
rangordens fordele".

Hovedpunktet i denr-re del af Leyhausens
undersøgelser ligger i definitionen af den så-

kaldt relatite rangorden. Fra hønsene kender
ti den absolttte rangrtrden, hakkeordener.r. Det
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er et stift hierarki, hvor vi har følgende skema:
A hakker på B, B hakker på C, og C er så

automatisk underlagt A. Når den enkelte har
fået sin plads i hierarkiet tildelt, ligger det
fast, og ingen prøver pil at ændre det. Det vil
aldrig kunne forekomme, at C vil begynde
at hakke på B; undertrykkelsen går altid ned-
ad. Den relative rangorden blev Leyhausen
Iedt på sporet af gennem sit forsøg med 12

katte på særdeles trang plads (fO kvm). Han
beskriver, hvad der sker: ,,En eller to fører-
dyr kendes på den måde, at de ret uanfægtet
vælger et udfra et kattesynspunkt attraktiv
hvileplads, og ofte som de første går til
foderskålene. Er der flere skåle, bliver de tit
de eneste, der spiser af den, de har valgt,
mens de andre dyr flokkes om de øvrige.
Hvis dyrene er meget sultne, styrter alle sig
over madskålene uden hensyn til rangorden;
og først når den værste sult er stillet, viger
de svagere dyr til fordel for de stærkere,
uden at disse dog har gjort noget forsøg på

at fordrive dem. Hvilepladserne er heller ikke
for de andre dyr så hellige som tyiannernes
hvilepauser i et dueslag: når et førerdyr ikke
netop er på sin plads, indtages den af et

andet dyr, som så rømmer plads:n, når inde-
haveren viser sig. Sker dette ikke, vil det
stærke dyr kun sjældent gå til voldeligheder.
Rangordensforholdene er altså heller ikke på
dette punkt så udpræget som hos andre
socialtlevende dyr. Under førerdyrene finder
vi andre, hvis forhold til hinanden ikke ser
ud tii at være behersket af nogen stiv rang-.
orden, men derimod af private, mere ellerl
mindte tilfældige sym- og antipatier, og un1
derst ofte 6n eller to dyr, der er de andre.
langt underlegne. Sådanne dyr kan man kun
have ondt af. De bliver kun lige netop tålt,
hvis de trykker sig sammen i det fierneste
hjørne. Blandt mine tolv katte måtte de ophol-
de sig under gulvet på et varmerør, hvor de
ikke kunne ses af de andre katte. Så snart
de vovede sig op til de andre katte, blev de
angrebet af samtlige. De flygtede straks uden
at værge for sig tilbage til deres tilholds-

sted. Til sidst vovede de ikke engang at
komme op, når de skulle forrette deres nød-
tørft, men lod det simpelthen falde fra plad-
sen på varmerøret".

Hos dyrene i buret dannedes der øverst og
nederst noget, der kunne ligne en absolut
rangorden, men dyrene i midten kunne ikke
siges at opføre sig typisk i så henseende. Der
var en stor mellemgruppe, der ikke kunne
siges at have noget fast hierarki, men der-
irnod en rangorden, der var bundet til tiden
og stedet. I d.et bv og netop blandt de katte
stod de f. eks. øverst i retten til hvilepladser-
ne, mens de i andre sammenhænge og blandt
andre katte figurerede på anden måde. Det fik,
Leyl.rausen til at konkludere, at rangordenen
l:os katte havde elementer af både hønsenes
hakkeorden og den frie omgangstone fra
rev i ret.

Leyhausen opsummerer på følgende måde:

,,Ved foderskålen hersker der absolut rang-
orden. Stier og hvilepauser i reviret kan un-
dertiden tilhøre de øverste dyr, og lavere dyr
rnmmer dem ofte, når de højere ankommer,
men der er ingen kamp, hvis de ikke gør det.
F. eks. har en kat, der befinder sig i en smal
passage, ,,forkørselsret" fremfor en anden,
uanset hvor på rangstigen den står. Mange
forrettigheder er afhængige af tidspunktet og
stedet. En bydels hankatte har, når de samles
om natten, hver deres tildelte plads i et stift
system, mens de samme katte om dagen spre-
des for alle vinde og indeår i forskellige
relative rangordener. Endvidere er der et di-
rekte forhold mellem relativ og absolut rang-
orden og så den tæthed, hvormed dyrene bor.
Des tættere population, des mindre relativ
rangorden. Hvis tætheden er tilstrækkelig stor,
udvikler 6t dyr sig til tyran. De andre under-
ordner sig totalt og lader sig kue. Spændin-
gen mellem dem aftager aldrig, de ser aldrig
tilfredse ud, til stadighed kæmpes der. Al leg
hører op, hver beskæftigelse indskrænkes til
det minimale".

(Ernnet ail bliae ddercbeband.let
i blad.ets næste nznzre).

Har De kattetransportproblemer?
HENNINGS TRANSPORTKASSER til rimelige priser!

HENNING RASMUSSEN
Jac. Hansensvej 18 - 5260 Hjallese - Telf. 05 - 1'1 0898 (efter kl. 19)
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O tempora !
Mon ikke mange kattefolk har sukket og spurgt
sig selv: ,,Hvor vil vi ende?", da de så denne
annonce i Jyllands-Posten for nylig:

Siameserhi lDnger
Den 2614 nedkom ... med et kuld
skønne og meget venlige, brunmaskede
killinger. De er nu helt stuerene, og
stamtavlerne er hjemkommet, så nu

.søger de gode hjem, hvor deres nye
familie vil få mange vidunderlige stun-
der med en kærlig siam-kat. Fast pris
inkl. stamtavle 250 kr.
Ring venligst mandag fua kl. 9.

Telf . ...

I det seneste par Lr har priserne for race-
killinger været stagnerende, samtidig med at
priseme på alt katte vedrørende er steget med
ekspresfart: foder, annoncer, d1,rlægeregninger,
rengøring, transport m. v. Og det endda sam-
tidig med, at antallet af medlemmer i race-
katteklubberne, udstillere og besøgende på ud-
stillingerne er steget. N{ed denne interesse for
racekatte, hvorfor falder da pristerne på kil-
linger? Der er forn.rentlig kun 6t svar, og det
er, at priserne på kiilinger dannes på samme
måde som priser på alt andet her i samfundet:
det afhænger af udbud og efterspørgsel. Hvis
det første stiger stærliere end det sidste, falder
priserne. Det er imidlertid muligt, at denne
mekanisme forværles vcd en uklog salgspoliti(
fra opdrr,'tternes side. Stcder man på-vanske.

ligheder med salget, og har man ikke erfaring
for, hvordan det med den slags ting går op
og ned, kan man måske falde for fristelsen
og prØve lykken med afholdelse af et lille
udsalg.

Nu er JYRAK jo ikke en salgsorganisation
for professionelle opdrættere, men en forening
for folk, der hat opdræt som hobby. Dog mener
vi, at det må være en oplagt opgave for
JYRAK at gøre sit til, at priserne holdes oppe.

Jo bed:e priser vi får for vore dyr, jo bedre
forhold har vi råd til at give dem, og jo mere
vil de blive respekteret blandt folk i alminde-
lighed.

Vi vil derfor ivrigt opfordre alle vore me.l-
lemmer, som skal sælge killinger, til ikke at
medvirke til at desavouere deres egne dyr. Vi
tror ikke, rt man {å.t nye køberemner frem ved
at sænke sin pris med et par hundrede kroner.
Har man først truffet sin beslutning om at
købe racekat, betaler man, hvad det koster.
Sænkning af prisen kan således i det højeste
medføre, at man redder sig en større andel af
de køberemner, der nu engang er. Dette kan
kun opfordre andre opdrættere til yderligere
underbud, og så har vi priskrigen kørende
med tab for samtlige opdrættere som eneste
tølge.

Husk derfor, at killingerne altid fødes i bøl-
ger, og at sensommeren og det tidlige efterår
erfaringsmæssigt er den tid på året, hvor salget
går trægt. Senere plejer det at lette betydeligt.

Sig derfor, som dronning Margrethe sagde,

da hun var 25: ,,TiL sidst bliver al mad spist

og alle piger gift!" VG.

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON WIIVSEY (brunmasket).
Champion CORINNE GAIVIN DE LYNX (tabbymasket)

INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej 6740 Bramminge . Telefon 0S - 173669.
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LØBEGÅRDE
(Fortsdt fra'forrige nr.)

De tillader en stof lysgennemgang, er meget
holdbare. lette ar tildanne og vejer næsten
intet. Man bør afholde sig fra de stærktfarvede
plader, da de færreste katte tager sig godt ud
i en gullig eller blålig belysning, og i stedet
vælge en glasklar eller den lidt mattere ,,natu-
rel"-plade. Til katte med mørke pelsfarver bør
kun ,,naturel"-pladen komme i betragtning, da
en alt for voldsom lysmængde gør pelsfarven
,,solskjoldet". Selve monteringen er problemfri,
blot man husker at bore for til skruerne i en
opadgående profil. I modsat fald vil rard
samle sig under borehullerne, når det regner.

e) Bundarealet.
For at værket skal være fuldendt mangler nu
kun bundarealet. Igen må det være et spØrgs-
mål om prioritering af forskellige forhold,
hvad man vælger. En støbt bundflade er abso-
lut iettest at renholde og desinficere 

- 
husk

i dette tilfælde fald og afløb. 
- 

Kattene vil
dog ikke være særlig begejstrede for en sådan
stenØrken. Ral indebærer mange fordele, men
kattene vil betragte det som en ,,kæmpe-
bakke" med deraf følgende store renholdelses-
problemer. Med betonfliser, klinker eller tegl-
sten (NB: for klinker og tegls vedkommende:
husk, at de skal være frostsikre, ellers smul-
drer de bort i løbet af fi ir) kan der laves
meget smukt. Und også kattene iidt græs og
grønne planter. I mrne egne Iøbegårdg der
har beredt både misser og mennesker megen
glæde, er bundarealet, der andrager ca. 50
kvadratmeter i hver, udnyttet således:

Under det overdækkede arcal (ca..7/a), som
ligger nærmest huset, er der klinker med et let
fald ud mod det åbne græsbevoksede areal. 

-VæIg en græsfrøblanding, der giver et kraftigt
og tæt rodnet, så sktaber kattene ikke hul i
græstæppet. 

- 
Da kattene ofte fægdes langs

hegnets sider og på varme sommerdage ynder
at ligge i skyggen af eternitpladerne, vil det
være en fordel, at den yderste halve meter
langs hegnet ligeledes er flisebelagt. Noget
kraftigt tømmer eller stykker af en træstamme,.
der sammenstilles og nedgraves således, at der
bliver højdeforskelle, giver en yndet tumle-
plads, hvor det hele tiden gælder om at
erobre dr,t højeste punkt. Nogle store flade
natursten hist og her i græsset samler sol.
varme, og for- og efterår er de derfor yndede

Al Bent Eluncl.

hvilepladser for kattene. I græsarealet er der
nedgravet nogle brøndringe i forskellige dyb-
der, som er malet med samme murmaling som
eternitpladerne. I disse brøndringe er be-
plantningen foretaget. Plantevalget må natur-
ligvis bero på 6ns personlige smag; blot må
man sikre sig, at der ikke indsættes giftige
planter 

- 
og dem er der langt flere af, end

folk i almindelighed tror 
- eller pianter, der

med torne eller lignende kan frembyde en fare
for kattene. Prøv også ved plantevalget at tage
herlsyn til, at der en så stor del af året som
muligt er noget kønt at se på. Hos os består
beplantningen af forskellige kæmpegræsser og
bambus, hvis lange, graciøse stængler og blade
bevæger sig for den mindste vind og dermed
sætter en væIdig fangeraktivitet i gang. End-
videre kan misserne blive ganske henførte af
duften fra nyudsprungne blomster på buske,
som f . eks. mahonia eller hypericon. Når
sommerfuglebusken blomstrer, kan det under-
tiden være vanskeligt at afgøre, om der er
flest sommerfugle eller katte i den. I en af
plantekummerae står der et paradisæbletræ,
som er lige kønt i blomstringstiden og når
det bærer frugt. Hele bunden af denne plante-
kumme er dækket af Nepeta mussini (falsk la-
vendel eller katteurt), og når den blomstrer,
giver selv den mest adstadige avlshan op og
trimler sig beruset i plantedækket. 

- 
Den må

De i al fald ikke snyde kattene og Dem
selv for.

Som man vil kunne forstå, tiibringer kat-
tene en ikke ringe del af tiden oppe i disse
plantekummer, og for at holde katte og jord
adskilt, er alle mellemrum mellem planterne
udfyldt med et pil lag flade søsten. Nye skud.
finder udmærket op mellem stenene, og man
kan vande uden fare for, at kattene bliver
snavset til.

Det er mit håb, at nogle ved gennemlæs-
ning af denne artikel har fået lyst til at give
sig i kast med at fremstille en løbegård til
glæde for sig selv og ikke mindst for deres
kat. Måtte der være ønsker om yderligere
oplysninger, eller skulle der dukke problemer
op undervejs, er man velkommen til at ringe
eller skive, og ieg vil være behjælpelig med
råd og vejledning, så langt min viden og
erfaring .rækker.

God arbejdslyst !
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Til udstilling England1

Der er sikkert mange af Hvæssebrættets læ-
sere, der nu og da har puslet med tanken
om at rejse til England fot at fi et bedre
indblik i, hvordan man griber sagerne an i
det land, som både udstillings- og opdræts-
mæssig har så stor en betydning for os her
på kontinentet. Dei er sikkert også nogle,
som har været til 6n eller flere udstillinger
i England, men disse har desværre aldrig for"
talt os om deres oplevelser.

Nuvel, jeg var på ferie i England og var
så heldig at kunne deltage aktivt i The Siamese
Cats Association's store specialudstilling, (kun
siamesere) i den pragtfulde by St. Albans.
Det med ,,aktiv deltagelse" betyder, at .jeg
havde den ære at være Steward's Åssi.stent
for dommerens, Mrs. Nancy Hardy's stevrard.

Lad mig begynde med begyndelsen. Udstil-
lingen afholdtes den 5. juni, og der var til-
meldt i alt 272 siamesere i alle farver. Dom.
me.rne og jeg blev indlogeret frcdag aften i
et pragtfuldt hotel, St. Michael's Manor, hvis
bygning er fta det t6. århundrede. Jeg fik at
vide, at middagen skulle begynde kl. 20, men
at man skulle komme for en ,,drink" i baren
kl. 19,30. Stor blev min forbavselse, åa jeg
traf ca. 40 mennesker, hvoraf 22 skulle døm-
me ved udstillingen dagen efter. Når man
tænker på, at vi ,,nøjes" med 4-5 dommere
pr. udstilling, så virker antallet 22 ganske
fantastisk sammenholdt med antallet af til-
meldte katte. Jeg nævnte dette til bl. a. Dr.
Ivor Raleigh, tidligere formand for G.C.C.F.,
der gav mig et lynkursus i systemet. Det går
ud på, at en kat kan udstilles i ialt rz klas-
ser. på den samme udstilling, hvor der til
gengæld i alt findes 

- 
for St. Albans-udstilin-

gens vedkommende 
- 

(hold jer godt fast)
208 klasser. Når man kigger kataloget igen-
nem, ser man de mærkeligste klasser ud over
de 11 oprindelige, der er som føl.ger: Open
Class (Aben klasse for alle), Champion of
Chanrpions (kun for færdige Champions),
Premior of Prerniors (kun for færdige Pre-
miers), Kittent (for dyr født i perioden 6.8.75

-5.3J6), 
Adults (voksne født den eller før

5.9.75), Breedert (for katte og killinger op-
drættet af udstilleren), Limit (for katte og
killinger, som ikke har vundet mere end 4
førstepræmier), Adolescent (for katte mellem
9-15 måneders alder på den dag, udstillin-
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gen finder sted), Junior (for katte mellem
9 måneder og 2 Lr den dag, udstillingen.
finder sted), Senior (for katte over 2.år derl
dag, udstillingen finder sted) og endelig De-
butante (for katte og killinger ikke tidligere' udstillet under GCCF's gældende regler). Ved
hurtig gennembladning af kataloget findes des-
uden urder Miscellanioøs Classes; Voksne fra
en afstand mere end 50 miles fra St. Al-
bans. Der:ne klasse findes også for killinger og
kastrater! Så kommer klassen: Voksne fra en
afstand mindre end ,0 miles fra St. Albans,
lige så både for killinger og kastrater ! Så
følger et utal af Klub-k1asser, hvor siamer af
vidt forskellige fa.rver konkurrerer indbyrdes
om at blive lige netop den klubs bedste ud-
stillede exemplar. Disse forskellige klassers
størrelse varierer i antal fra 2 og op til 20
eller flere.

De bedste af de bedste udvælges blandt dyr.
der af de forskellige dommere bliver nomine-
ret til det. Det vil sige, at et certifikat i era

bestemt klasse giver ikke automatisk adgang
til udvælgelsen af de bedste katte. Til gen-.
gæld kan en kat, udstillet i en side-klasse,
hvor man ikke uddelel certifikater, blive no-
mineret til udtagelsen til bedste. Kan I følge
med? 

- Jeg må indrømme, jeg har svært
ved det !

Altså, fru Hardy skulle dømme i alt t2
klasser (nogle ungdyr-, et par opdrætter-, en
Limit- og 5 klub-klasser). Bedømmelserne be-
gyndte kl. 9,30. Dommeren plus stewarden
får udleveret dommerbog, stewardseddel, kug-
lepen, blyanter, viskelæder, ca. 1 dl. væske
(ti1 desinfektion af 6 hænder og et rullebord),
i klud, r papirrulle og et rullebord, der for
vort vedkommende er meget vakkelvornt. Bor-
det har en højde piL ca. 65 cm, der når mig
til midt på 1året og til fru Hardy lidt ovel
knæet. Disse er blot nogle detaljer, jeg næv-
ner fot at belyse, hvilke elendige forhold en-
gelske dommere går under på deres egne ud-
stillinger !

Nå, vi triller ud til den første kat på 1i-
sten. Burene er stillet op i nummerolden, så
man let kan finde dyret, man skal kigge på.
Alle bure er uden pynt, man tillader kun et
hvidt tæppe til burbunden samt t hvid drikke-
skål plus toiletbakke. Udstillerne skal forlade
hallen (i dette tilfælde en teatersal), når be-
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dømmelsen påbegyndes; og det gør de, ganske
uden opfordring! Der er et virvar af rulle-
borde og mennesker i hvide kitler. Jeg glem-
mer selvfølgelig parolen: ,,gå til venstre", der
får en englænder til at udbryde: Hun må
være fra. kontinentetl Nå, jeg lover bod og
bedring og styrter efter fru Hardy, det alle-
rede står ved buret af kalalog nr. 199, et dej-
ligt rødtabby-point ungdyr. Stewarden, Pat,
giver mig den ære at udtage dyret, så domme-
ren kan føle på, det. Fru Hardy siger: ,,Du
skal tage tæppet ud på bordet først, så kom-
mer katten til at føle 5ig bedre tilpas". Buret
er iidt mindre end et af vore enkeltbure. Lå-
gen er rneget mindre end dem, vi kender, og

desuden er den næsten ikke til at få op. Da clet

endelig lykkes, dratter hele molevitten af. Jeg
når iige al få fat i katten, inden den selv
tager springet, og Pat, som åbenbart synes, at

dette her gå,r aldrig, griber tæppet, mens
katten svæver et sted i luften. Takket være,

er katten en ydetst venlig sjæ1, der giver
sjg til at spinde inderligt. Vi har den ude
i ialt z minutter; så skal tæppet puttes pænt
tilbage inden katten, og lågen reparercs. så

den i det mindste holder. indtil den næste

dommer får fingre i det. Jeg foreslår' Pat en

arbejdsdeling gående ud på, at den ene tager
tæppet og den anden katten. Da hun ikke er
vant ti1 fru Hardy's system (andre dommere
placerer katten på bordet, uden noget på), gåL

hun ind på tanken, og resten af dagen for-
løber uden større vanskeligheder. Blandt de
rødtabbymaskede ungdyr er der et ualminde-
ligt smukt eksemplar, og den nominerer fru
Hardy til bedste-udtagelsen. Katten har en
pragtfuld lys pels, stribeme i masken, på ha-
len og på benene er virkelig røde, og den har
de dejligste blå øjne. Jeg blev hurtig enig
med mig selv om, at skulle jeg nogensinde
have en siameser, så skulle det være 6n mage
ti1.

Bedømmelsen foregår på følgende måde: t
don-rmetbogen er opføtt samtlige katte i en.

klasse. Dommeren gennemgåt dem alle og
nummereter dem serm ,,Første", ,,Anden",
,,Tredie" og ,,Reserve". Er der flere i klassen
end 4, blivel de øvrige overhovedet ikke
nævnt! Talonnen for hele klassen rives ud a(,

bogen (genpart forbliver i bogen, hvor dom-
meren skriver de særlige karakteristika til se-

nere brug), og stewarden afleverer klassens
resultat til sekretariatet, der med det samme

udarbejder et skilt til de fire nævnte katte

r:red ovennævnte ,,First" etc. påtrykt. Hver
placelingsskiit har en anden farve. 1 de k1as,
ser, fru Flardy dømmer den dag, uddples der
ikke certifikater. 

- Certifikaterne: Challenge
(svarende til CAC) og VHR (very highly
recommended, svarende til Ex1) består af lidt
større papskilte, atter i andre fatver. Disse ng'
lntet andet bliver sat på burene. Vil man have
en detaljeret bedømmelse af katten, en bedøm.
melse nogenlunde svarende til vores, så er
r--:an nødt til at vente 1-4 tger, hvor be-
dømmelserne publicetes i tidsskriftet Fur &
Feather, vel at mærke, hvis dommeren husker
at iodsende dem! Jeg sad og tænkte på vore
ucistillingcr, hvor folkevandringen til sekreta-
nåt.rt beg)'nder ån time efter at dommerne er

1ået i gang; for slet ikke at tale om de mange
mere eller mindre r.rforskammede bemærknin-
r,er man får, hvis dommeren og søndagen kl.
i 3 endnu ikke har udtaget de bedste indenfor
opdrættenel Ja, hvor ville jeg ønske, at disse
relnesker bare 6n gang udstillede under en-
geiske forhold så skulle de nok få lært at
sætte pris på vores ,,langsommelighed".

I)agen skrider fremi ved 12-tiden åbnes ud-
stillingen for besøgende og udstillere. Dette
betyder, at vores vakkelvorn rullebord skal
køres mellern hundreder af mennesker, at kat-
tene bliver meget mere urolige, og at tempoet
b!ir,:r væsentligt nedsat. Til trods for a1 det
virvar var der ikke 6n eneste kat, der var gået
amok. Gud v6d, om det skyldes, at de ikke
sl:ai beres frem og tilbage blandt menneske-
skaren, men forbliver lige udenfor deres eget
bur', for slet ikke at tale om at komme i et
af en anden kat duftende bur, eller om det
skyldes, at englænderne lægger større vægt på
at avle efter temperament, end man i almin-
delighed gør det herhjemme. (Jeg kan høre
nogle batske bemærkninger i anledning af
ovenstående, men jeg v6d i hvert fald 6n, som
er blevet bidt slemt af en siam under Skalborg-
udstillingen ! )

Ved 3-tiden påbegyndes ,,de bedste"-be-
clømmelser. Et panel bestående af 5 dommere
(de sidder ved et langt bord ved siden af
hinanden) får de nominerede katte bragt op.
Kattene bæres op i egen transportkasse. Først
kommer de voksne hannel i fatvetne SP, CP,
LP, TP og RP. Der var ikke nomineret nogen
BP. Af disse valgtes katalog nummer 75, en
vidunderskøn Lilac-Point: Maytinze Land.ucci,
f . 27.8.75 efter Gr. Ch. I(irash Tamsin. tilhø-
rende og opdrættet af Mts. Å. Haywood. Der-
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efter kommer hunnerne i farverne SP, CP, LP,
TP og Tortie (ingen BP og RP til trods for, at
der udstilledes flere!) Her valgtes katalog ru.
102, en elegant Tabby-Point: Moondance lo-
casttt, t. 2.8.75 efter Gr. Ch. Seremban Liger
og Moondance Genevra, tilhørende og opdræt-
tet af Mrs. J. P. Brain. Til bedste ungdyr,
han, var der nomineret indenfor farverne SP,

CP, LP, RP og (endelig) BP. Katalog nr.113,
en pragtfuld SP med næsten sort maske i en
ellers flødefarvet pels, valgtes sorn bedste han
og bedste ungdyr. Den hedder AMBERSEAL
ELECTO, f . 13.9.75 efter Gr. Ch. Penyrallt
Picasso og Cundaw Kali; opdrættet af Mrs.
J. 'JØalker og ejet af Mrs. J. Shaw. Til bedste
ungdyr, hun, nomineredes kun 3, nemlig en
LP, en TP og en Tortie. Her vandt TP, kata-
log nr. 196: HOLCROFT CHÅNTAL, f.
10.10.7, efter Ch. Cheona Pindar og Lecas
Minka, opdrættet af Mrs. G. Burgraff og i
Mrs. M. lJ7ebb's besiddelse. Til bedste kastrat
valgtes en Tabby-Point, katalog nr. 260: DÅN-
DYCAT MARCO POLO, f. 22.1.0.74 efter
Dandycat Bobby Shafto og Ch. Dandycat Mis-
chief Maker, opd.rættet af Mrs. lJØilding tilhø-
rende Mrs. M. Miller. Til Best in Show, Best
Exhibit, valgtes nr. 75, nemlig den vidunder-
skønne Maytime Landucci (se ovenfor).

Så fulgte præmieuddelingen, der varede en
hel time. De man6;e pokaler (store, små, ægte

sølv og ,,ægte" efterligninger) blev uddelt af
St. Albans borgmester, der i dagens anledning
havde iført sig sin overdådige borgmester-
kæde. JYRÅK gav to specialkokarder, men jeg
fik aldrig at vide, hvem der havde vundet
dem. Er-r pudsig ting: man vinder også penge!
Der var en kat, der vandt omkring § 5 og gav
således,,overskud", eftersom dens tilmeldings-
gebyrer i alt beløb sig til ca. 3,50. Ålt imens
præmieuddelingen stod på, blev de bedste katte
præsenteret i specielt dekorerede bure, alle
i en varm tone af orange, hvorpå arra,lgØrer-
nes specielle vinderkokarde var ophængt. De
så mig noget bekendt ud, så jeg gjorde det,
man ikke bør gøre: kiggede på bagsiden, og
det undrede mig slet ikke at finde, at de var
lavet af Thehøj Guldtryk, der som bekendt
ejes af en tidligere JYRÅK-formand, Herrny
Knudsen.

Udstillingen sluttede kI.17,30 i ro og
orden. Der var ingen, som klagede over deres
dyrs placering, ej heller over bedømmelsen.
Alle var tilsyneladende tilfredse og glædede
sig til næste udstillingssæsons begyr,.ielse, sidst
i juli.

Skal 6n blandt medlemmerne til England til
en udstilling, er vedkommende velkommen

til at ringe til undertegnede for at forhøre om

udstillingssted og datoer. Søsanna Bugge.

Stamnavn MAFIMUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN- Vorslunde.7323 Give. Telefon 05 - 731685.

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

lnt. 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 . Telefon 02 - 85'1698.
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Infektiøs Peritonitis. hos katte (F.I.P.)
Åf dlrlægerne Viggo A. Mortensen

og Knad Steensbnrg.
NIed den voksende interesse for racekatte og
plivat kattehold her i landet og de derved vok-
sen e krav til den smådyrspraktiserende dyr-
læge, er problemer 

- 
som vi kun havde et

perifert kendskab til 
- 

pludselig blevet reali-
teter, vi må tage stilling ti1. Således er det gået
med cien smitsomrne leukæmi hos katte. som
nu ned sikkerhed er konstateret her i lanclet
(se artikel i Dansk Veterirær Tidsskrift. l,for-
tensen, nr. 2, 7L)76, og Arnbjerg, nr. t1 1976).

Nu er også problemet Infektiøs Peri';onitis
en realitet. Sygdommens tilstcdeværelse her i
landet, hvor et katteri i det nordlige Jylland
er angrebet, meddeles hened, idet jeg, hvad
angår den nærmere beskrivelse af sygdommen.
må henvise til international litteratur om katte-
sygdonime, men ellers i korthed skal nævne de,
karakteristiske symptomer, røntgen og labora-,
toriefund samt beskrive sygdomsforløbet i det
angrebne katteri.

.Er hiologi.
Sygdommens årsag er efter a1 sandsynlighed et
virus, som endnu ikke er identificeret. men om
hvilket man allerede har et betydeligt kend-
skab med hensyn til de kemiske og fysiskc
forhold.

Inkubationstiden er variabel. fra 6n til fire
miineder ved naturlig infektion.

Forløbet af sygdommen er under naturlige
forhold langvarigt, og angrebne dyr har således
levet fra fire til seks måneder efter sygdom-
nens konstatering. Infektiøs Peritonitis fører
uden undtagelse til døden, selv om forbedrin-
gel af tilstanden kar-r opnås r.ed behandling
meC chloramphenicol-prednisolon og væske-
ernæringsterapi. Eksperin.rentelt forløber syg,
dommen med døden til følge i løbet rf få dage.

K li ni s Ae : ) ltrp/ olner.
F.I.P. kan vise sig under 6n eller flere former.
Den klassiske eller effusive form, som har gi-
vet sygdommen navn, viser sig ved ansarnlin
ger af væske i bug og/eller i brysthulen. I
rrangel af bedre kalder man denne form t/et
t.åde foru. Den anden foln, som kaldes den
lorre forn, viser sig ved knudedannelser i hjer-
nen og på hjernehinderne, på regnbuehinderne,
i nyrelne. leveren, bugspytkirtlen og milten.
'x- 

) Smitsom bughindebetændelse.

Endvidere kan begge folmer ses samtidig-
Betegnelsen Infektiøs Peritonitis er derfor

ikke dækkende og må forventes erstattet, men
uanset den kliniske forrn for sygdommen er
visse hovedtræk fælles.

Sædvanligvis ramlner sygdommen yngre kat-
tc fra seks måneder ti1 tre års alderen. Ind,
lcdningsvis ses forhøjct tempelatur [red tilta-
gende svingende mangel pir ædelyst. Der er
1'rer:-radskridende vægt, og væsketab, oftest til-
lige tiltagcr-rde blodmange[. Der kan ses op-
kastninger og diarrhoe.

Drejer dct s:ig den den ,,våde" form, præ-
:r:'rteles katten ofte for dyrlægen på gr.und af
tiltagende bugomfang eller åndedrætsvanskelig-
Leder. Ved den ,,tørre" form eller parenchy-
nratcse form er diagnosen vanskelig at stille,
rclet de kliniske symptomer stort set indskræn-
k:i sig ti1 de ovenfor omtalte tegn på flemad-
skridende kronisk sygdom. Er dog øjne ogl
ciler centralnervesystem angrebet, vii rnan kun-
ne iagttage dobbeltsidige svære øjenforandrin.
5er (betændelse på regnbuehinden samt fibrin-
ansamlinger og blødr-ringer i forreste øjenkam-
ner). Eller tegn på nervebeskadigelser resulte-
rcnde i incoordinering ofte først af baglem-
rr:'nes muskulatur, senere inddragende flere
nuskelområder, eller der kan optræde lamn-rel-
ser, s1:ecielt af nerverne til hovedets musku-
latur.

Slgdon.rforlob i Aalteri pr. t). jilli 76.
Katteriet bestod af 17 korthårskatte, alle i god
foderstand og opdrættet under særdeles gode
forhold. 

- 
6 voksne hunner, 3 voksne hanner.

1 ungdyr, han, 2 ungdyr. hunner, I killinger.
KiLling nr. 1, 4 mtlr, gannel, ban.
Killingen blev bragt ti1 klinikken med oplys-
ning om a{tagende ædelyst og tiltagende bug-
omfang. Ved undelsøgelsen fandtes katten af-
magret og nedstemt. Temperaturen yil )f ,0,
cg r,æske kunne palperes i bughulen. Røntgen-
r;tageiser af bughulen afslørede bugvattersot,
oir det besluttedes at aflive katten.

Ved obduktior-r fancltes 240 m1 strågul væske
med r,::g';iylde pL 1,022. Ved mikroskopi fand-
tes kun et ringe indhold af hvide blodlegemer
og enkelie røde blodlegemer. Bughinden var
grårød, fortykket, og nettet klæbede til tarme
og krøs. Organerne i bughulen syntes iøvrigt
normale, og brysthulen og organerne i denne
sl.ntes ligeledes normale. På grund af det
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karakteristiske fund, var mistanken om Infek-
tiøs Peritonitis stætkt begrundet, især da det
erfaredes, at endnu en killing (killing nr. 2)
havde vist lignende symptomer og var indlagt
på Bygholm Dyrehospital i Horsens.

Killing nr. 2, I mdr. gammel, han:

Killingen blev bragt til dyrehospitalet med
oplysning om, at den havde været lettere ned-

stemt i ca. 6n uge. Spise- og drikkelyst var
gået langsomt tilbage, og der var tendens til
diarrhoe. Kattens almenbefindende var ret
kraftigt påvirket, men den var dog i stand til
at bevæge sig frit omkring, og den var inter-
esseret i omgivelserne. Der var moderat væ-

skemar.rgel, slimhinderne var blege og bugen
pæreforr.nig, opspilet og fyldt med r.æske. Tem-
peratu.ren var 38,2. Katten blev straks behand-
let med væske, men i løbet af et par timer
udviklede situationen sig nærmest katastrofalt;
temperatu.ren fatdt til under 17,0. Tilstanden
bedredes imidlertid, og behandlingen fortsat-
tes yderiigere to dage med væsketerapi, anti-
biotika, steroider, vitam.iner og varme. Tempe-
raturen faldt imidlertid stadig, og afiivning
blev derfor besluttet.

Ved obduktioflen, som blev foretaget på

Statens Veterinære Serumlaboratorium, gav det

fundne anledning til stær'kt begrur-rdet mistanke

om. at katten led af Infektiøs Felin Pen-

tonitis.

Killing nr. 3, 6 nd.r. g.tnnelr han:

I(illing nr. l, kuldbror til nr. 2 og solgt på

samme tid som denne som tre måneders, blev
indbragt til klinikken den 6. juni med oplys-
ning om gullig diarrhoe og enkelte opkastnin-
ger af en uges varighed. Katten var iøvrigt vel-
næret og livlig. Ved undersøgelse af under-
livet kunne rnan føle en 2x5 cm fast masse i
krøset. Røntgenoptagelser af undc'rlivet afslø-
rede intet specielt. Blodsær]kningen var 110

mm på 30 min., og urinen indeholdt ret meget
protein, men var iøvrigt ellers normal. På mis-
tanke om leukæmi blev bughulen åbnet, og

lyrnfekirtlerne i krøset fandtes abnormt fot-
størrede. Ligeledes fandtes den bageste del afl

tyndtarmen og blindtarmens vægge fortykkede,
knudrede og faste at fø1e på. En vævsprøve
al en af lymfekirtlerne blev udltaget, og snit-
fladen var ren, tØt og blank. Ved histologisk
undersøgelse af vævsprøven fandtes betændel-
sesagtig vækst af lymfekirtelvævet. Efter væ-

skebehandling blev katten hjemsendt med 50

mg chloremhenicol to gange daglig. Katten
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døde 14 dage efter operationen. Der var i
dette tilfælde ikke tale om væskeansamlinger.

Kai nr . 4, 3 år gammel, hun;

I(atten, mor til killing nr. 1, blev steriliseret

på klinikken på samme tid som k:illing nr. 1

blev bragt til undersøgelse. Den 6. juni blev

katten bragt til klinikken med oplysning om

tiltagende spisevægring og vægttab samt ånde-

drætsvanskeligheder. Røntgenbillede af brystet

afslørede en stor væskeansamling i brysthulen.

Blodsænkningen val over 1>0 mm på 30 min.

Urinprøven indeholdt ret store mængder pro-

tein, men var ellers normal. Hæmoglobinpro-

centen val 7). Ved prøvepunktur af brysthulen

udtoges ca. 60 ml klar strågul væske med

fibrinflager, vægtfylden yar 7,020. Den delvise

tapning af væske fra brysthulen lettede kat-

tens åndedræt en del. Katten, der ttar højt
elsket, tilbragte derefter nogle dage hos eje-

rcn, hvorefter den blev aflivet. Katten blev

ikke obduceret.

Da katte lidende af smitsom Peritonitis i 50

pct. af tilfældene opgives at være positive ved

undersøgelse for leukæmivirus ved IFA-test,

blev san-rtlige resterende katte undersøgt, og

alle katte var negative.

Fol at bekæmpe sygdommen i katteriet er

vate hjem, hvor der i forvejen in1;en katte er.

vate hjem. hvor det i forvejen ingen katte ar,

i en periode af seks mår.reder, indenfor hvilket

tidsrum man må forvente, at angrebne dyr

måtte vise symptomer på klinisk sygdom.

L'

Danrrrarks æ1dste burmakat, Rikki von Berg,

hvis billede var i bladets sidste nummer. nåe-

de desværre ikke at se sig selv på tryk. Han

døde en uges tid før Hvæssebrættet udkom.

Han blev 15 år og 4 måneder! Findes der 6n

eller flere, som kan slå rekorden ?



HUSKAT

I

KOMMENDE UDSTILLINGER

DANMARK:

197 6:

11.-12. sept.: JYRAK, Viborg.
9.-10. okt.: RACEKATTEN. København.

21.-22. nov.: DARAK, Roskilde eller Køge.

1977:

8.-!. jan.: RACEKATTEN. Hillerød.

Følgende ciatoer har vi ansøgt FIFE om:

19.-20. febr.: DARAK. København.

1. weekend i maj: JYRAK. Sønderjylland.

1. weekend i sept.: JYRAK. Århus.

UDLANDET:

1976:

16.-\7. okt.: FFF', Paris. F-rankrig.

27. 28. nov.: DEVK, Hamburg.

)0.-11. nov.: FELIKAT, Åmsterdam, Ho1l.
6.-J. nov.: SUROK, Helsinki, Finland.
6. 7. nov.: SVERAK, Gøteborg, Sverige.
ll.-14. nov.: FFH, Neuchatel, Schr.veiz.

20.-27. nov.: IrFF, Lyon, Frankrig.

1977:

15.-16. jar-r.: CCB, Bruxelles, Belgien.

29.-30. jan.: FFF, Clermont-Ferraod,
Frankrig.

i. 6. febr.: FFH, Lausanne, Schv,eiz.

26. 2-7. iebr.: FFH, Gen6ve, Schweiz.

5.-6. marts: SVERÅK, Borås, Sverige.

23.-24. april: CCB, Antwerpen, Belgien.
28.-29. maj: FFH, Tessin, Schweiz.

t1.-77. juli: FFF, Vichy, Frankrig.
19. 20. nor..: FFF, Iyon, Frankrig.

Tilmelding til udstillinger
Der er truffet aftale om, at man skal hen-
vende sig til den anangerewle AJabs tdstil,
lingssekretær, i fald man ønsker at få til-
sendt ,,spiseseddel" og formularer. Disse for-
mularer, som .jo er ens for samtlige danske
klubber, bør gemmes fra gang til gang, hvis
man ikke får dem brugt på en gang.

Vil man udstille hos Racekatten, skal hen-
vendelse ske til Ånni Hyltberg, Fdgottej 4,
St:estraP, 36)0 ØLst1AAe, relf. O3 t7 7O 52.

Vil man udstille hos DARAK, skal hen-
venCelse ske lil Aksel leger, SrnahAegårds-
tej 127, 2820 Gentofte, telf, 0133 - 9919.

Vi1 man udstille i udlandet. kan formularer
rekvireres hos Susanna Bagge, telelon 06 -

27 28 19.

De udfyldte formularer til udstillinger hos
Racekatten, DARAK og i udlandet sendes ti1

Susanna Bugge, Kærlodden 8, 8320 Mårslet.
Ål henvendelse vedr. vore egne udstillinger

skal ske til Richardr Pedersen, telf.0j
6l 2) 32, til hvem formularerne returlteres.

Af hensyn til arbejdsfordelingen bestyrel-
sens medlemmer imellem bedes denne frem-
gangsmåd< nøie overholdt.

L'
STAMBOGSSEKRETÆREN
beder medlemmerne om venligst at

skrive alle navne og titler vedrørende
stamtavler samt stamnavne på tnasLine ell.
ned bloAbogstaaer,
anføre forældrenes evt. titler på parrings-
attesten, når der ansØges om stamtavler
til et ku1d,

anføre både navn og adresse samt evt.
telf.nr. på parringsattesten,

- 
ansøge om stamtavler og stamnavne i god
tid. Husk. at når I beder om. at leres sag
nlå blive fremmet, beder I samtidig om,
at en andens må blive sinket.
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Forud for mødet udsendtes følgende dags-
orden:

1) Valg a{ dirigent.
2) Yalg af kontroludvalg til optælling

af klubstemmer.
J) Formandens beretning.
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab

til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år.

6) Valg til forretningsudvalg.
På valg er: formanden, Mogens Frantzen,
Darak 

- 
ønsker ikke genvalg, sekretæren,

Lene rW. Casseigreen 
- 

ønsker ikke gen-
valg, kasserer, Connie Grøn 

- 
modtager

gervalg.
7) Valg af repræsentant til FIFE's general-

forsamling 1976.
8) Valg af to revisorer.
9) Indkomne forslag:

RÅCEKÅTTEN:
1.Vedrørende udstillingsregler: § 2 stk. g

foreslås ændret til gammel ordlyd, subsi-
diært at plenarforsamlingen underkender
forrctningsudr allsbcslurnirrg um r)d\ llt(
paøgraf (jvf.: FD's love).
§ z stk. h ,,ved dyrlægekontrollen" foreslås
ændret til ,,af dyrlægen".
§ Z 

- 
Der foreslås tilføjet et stk. i): ,,Ud-

stillere kan ved afmelding af katte på grund
af sygdom eller død ved forevisning af dyr-
lægeattest få halvdelen af det betalte udstil-
lingsgebyr tilbage".
§ ) foreslås bragt i overensstemmelse med
FIFE mht. klasse 1 og 1a.

2. Vedrørende Felis Danicas love:
1) Der foreslås nedsat et 3 mandsudvalg
I fra hver klub) til gennemgang, bearbej-
delse og modernisering af FD's love mht.
forelæggelse og vedtagelse på næste plenar-
forsamling.
2) .zEndring af § 4: Klubbernes .repræsen-
tation. Den nuværende fremgangsmåde fin-
des både udemokratisk og besværlig for alle
parter (tager megen tid også på plenar-
forsamlingen). Familiemedlemskaber og fu1-
d.e medlemskaber giver lige ret, uanset at
en stor del af familiemedlelrmerne p. g. a.

alder ikke kan stemme på de respektive
generalforsamlinger. -Dette er i direkte
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rnodstrid med det nugældende FD-princip
vedr. delegerede på plenarforsamlingen.
Vi foreslår derfor, at § 4 ændres til: Ple-
narforsamlingen udgøres df t alt 24 stem-
mer. Disse fordeles mellem klubberne i for-
hold til klubbernes samlede medlemskontin-
gentindbetaling året forud for plenarfor-
samlingen, således som denne post fremgår
af klubbernes på generalforsamlingen frem-
lagte og godkendte regnskab. Ingen kiub
kan dog have mere end 12 stemmer. Fo.r-

delingen foretages i god tid inden plenar-
forsamlingen, således at klubberne kan ud-
pege delegerede blandt sine medlemmer.
Reglen ønskes anvendt allerede fra føtst-
kommende plenarforsamling og er fra vor
side kun tænkt som en overgang til en
smidigere og mere arbejdsduelig metode
kan vedtages. Jvf. pkt. r.

DARAK:
1. Darak foreslår, at Lene 'i7. Casselgreen

f0rl)ktter :om sekrctrr.
2.Darak ønsker ikke på sine udstillinger en

opdeling mellem Siam og øvrige korthår.
Går de øvrige klubber ind for en sådan
opdeling, ønsker Darak, at langhår opdeles
i Perser og øvrige langhår.

i. De tre klubber aftaler en gaflg om året,
hvilkc dommrrc de vil invitere.

,i. Forretningsudvalget diskuterer antallet af
udstillinger i Danmark.

5. Darak foreslår, at grupperne 24 og 32 lkke
må parres indbyrdes.

JYRÅK:
Forslag ti1 ændring af de al FIFE vedtagne
bestsmmelscr om colourpoints:
l.Jyrak ønsker, at tilstanden fra før plenar-

forsamlingen 7975 genitdføres, således at
colourpoints i forskellige farver ikke døm-
mes samlnen.
Der tænkes her på beslutningen om at lade
CP, LP, RP og TP konkurrere i samme
klasse.

Jyrak finder denne beslutning urimelig. Deis
er selve fremgangsmåden usædvanlig rent
formelt, idet der ikke var stillet forslag
herom inden pler-rarforsamlingen, således at
de er-rkelte lande havde haft mulighed for
inden forsamlingen ^t tage stilling til
spørgsmålet, dels ses det' ikke at være grund

Plenarforsamling i Felis Danrca
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til pludselig at gøre det vanskeligere for de
omhandlede katte at opnå certifikat. På den
sidst afholdte danske udstilling, Racekat-

tens udstilling i Greve den 10.-11. apilI 76,
var der i de omhandlede maskefarver til-
meldt i alt 10 numre. På Jyraks sidste ud-
stilling i Esbjerg den 13.-74. sept. 75 var
der tilmeldt 9 numre i de pågældende ma-'
skefarver, heraf 8 rød- og skildpaddema-
skede.
Hvis endelig man ønsker nogle grupper be-
dømt sammen, finder Jyrak, at det ville
være en bedre løsning at lade f. eks. de
rød- og skildpaddemaskede dømme sammen
og de chokolade- og lillamaskede sammen i
en anden gruppe. Mens typen er veludviklet
hos de rød- og skildpaddemaskede, er det
samme ikke tilf ældet hos de sidstnævnte,
og det synes at være en urimelig hård kon-
kurrence at piLføre dem, hvis de skal kon-
kurrere med en gennemgående bedre etable-
ret varietet.

2. Jyrak ønsker fremsat en standard for de
ikke-anerkendte farver blå-skildpaddemasket,
chokolade-skildpaddemasket, lilla-skildpad-
demasket og crememasket.
Disse forver blev henvist til at konkurrere
indbyrdes uden certifikatstatus ua6itet det
hidtil havde været nogle dommeres opfat-
telse. at de kunne få certifikat. Dette har
rnedført, at i hvert fald €n blå-skildpadde-
masket kat i Danmark står med 6t CAC
uden at kunne komme videre.
Det er Jyraks ønske, at alle farvevarianter
ligestilles, og vi beder derfor om at få
præciseret, hvordan de respektive typer skal
se ud. Der tænkes især på farvernes nuancd
og spørgsmålet om, hvorvidt farverne skal
sidde i pletter, som hos den arrerkendte
brun-skildpaddemaskede, eller om farverne
skal blandes for hår, som hos den blå-
creme self langhår.

3. Jyrak ønsker desuden for fuldstændigheds
skyld en udtalelse om, hvordan de øvrige,
ikke-omtalte colourpoint-varieteter er stil-
let, især den tabbymaskede, som allerede
cr opdrærtct i Danmark.

Referat ka mødet
Tilstede var: Racekatten: Frithiof sØilstrup,
tsirgit Nehammer, Henning Jørgensen, Connie
Grøn, Anni Hylsberg, Randi Larsen, Sama-
bonc: Zaroemaha, Leo Szakolnik og Lene -J7.

Casselgreen. DARAK: Axel Jæger, Mogens

Frantzen, Lise Ravn-Jonsen og Ånnelise Pe-
dersen. JYRAK: §Øinna Greve, Sianette Kwee,
Susanna Bugge, Richardt Petersen, Ulla Grell,
Grethe Jensen og Erik Bugge.

ad 1) Leo Szakolnik valgtes og konstaterede
pler-rarforsamlingens rettidige indkaldelse.

Efter opfordring rejste samtlige klubrepræ-
sentanter sig dernæst og præsenterede sig for
de øvrige og tilhØrerne.

På dirigentens forslag rykkedes punkt p:
Indkomne forslag op i behandlingsrækkeføl-
get på nr. 6's plads, hvorefter dette og alle
senere punkter behandledes bagefter omtalte
nr. 9.

ad Z) Henning Jørgensen, Annelise Pe-
dersen og Sianette Kwee gik afsides, hvor-
cfter de fremlagde følgende medlemstal pr.
31. .72.7 5:
Racekatter-r 782 medlemmer 9 stemmer
Darak 205 medlemmer 4 stemmet
Jyrak )23 medlemmer 7 stemmer

ad 3) Formanden nævnte i sit indlæg det
opløste avlsråd, det i dets sted arbejdende
registreringsudvalg og håbede, at det udsendte,
forslag måtte bringe nyt snart. Dernæst g1æ-
dede Mogens Frantzen sig over de nye ti1-
meldingsformularer, de nytrykte udstillings-
og stambogsregler, idet han gav udtryk for err

.,konservativ" holdning i forbindelse med en
eventuel ny ændring af disse. Vedr. vor mu-
lige fremtidige forbindelse med Specialprak-
tiserende Dyrlægers Forening forholdt forman-
den sig noget reserveret og beklagede sam-
tidig den ret uheldige start, som FDs kon-
taktrnøde med SDF havde fået. Der synes ikke
at være nogen økonomisk krise for tiden.

Herpå kom enkelte svar, idet Merete sØil-
strup forsvarede avlsrådet med, at FD måske
havde indvalgt nogle ikke tilstrækkeligt inter-
esserede fo1k. Susanna Bugge bad de respek-
tive bestyrelser besvare det rundsendte oplæg
med henblk på registreringsudvalgets videre
arbejde.

Beretningen godkendtes enstemmigt.
ad 4) Xfed enkelte kommentarer vedtoges

regnskabets godkendelse.
ad 5) Både \Wilstrup og Ånnelise pedersen

kunne ønske et overslag i budgetform over
FDs kommende udgifter, førend kontingentet
fastsattes. Kommende udgifter 

- 
udover de

faste 
- 

vil beløbe sig til ca. 3000-3500 kr.
(til transfers og stamtavler), hvorfor kontin-
gentet ret hurtigt vedtoges forhøjet til: grund-
beløb kr. 1000 plus kr. 100 pr. stemme, hvil-
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ket vil indbringe ialt kr. 5000 til FDs kasse.
Vedr. delegatens rejse til FlFE-generalfor-

samlingen besluttedes det at lade hende rejsq
på regning, som siden skal deles mellem de
tre klubber. 

- 
Derudover var der ingen øn-

sker om takstændringer.

ad )) RaceLøtten, li Dette punkt diskute-
redes meget, og en afstemning herom viste:
17 stemmer for, 1imod,2 blanke, og nu
lyder (atter) par. 2 g: ,,Katte, som lider afi
smitsomme sygdomme, eller som kommer fra
et katteri, der har været inficeret af smitsomme
sygdomme, må ikke tilmeldes til udstillinger.
Der skal hengå 3 måneder efter sygdommens
ophør".

RaceAatlen, //.' vedtoges som redaktionel
ændring 

- 
og lyder nu: Par. 2 h: ,,Hvis

6n/flere kat(te) ctl dyrlregen bliver bortvist
på grund af smitsom sygdom og/eller utøj,
skal samtlige katte fra samme ejer bortvises".

Racekatten, lll: Eftet tilføjelsen af en min-
dre, men væsentlig passus vedtoges forslaget:
Par. 2 i: ,,Udstillere kan ved afmelding af
katte på grund af sygdom eller død ved fore-
visning af dyrlægeattest få halvdelen af det
betalte udstillingsgebyr tilbage, efter den ar-
rangerende klubs skøn". Afstemningen viste
1, stemmer for, 5 imod og 0 blanke.

RaceAatten, lV: Det vedtoges for fremtiden
at efterkomme FIFE's vedtagelse om IKKE
at nummerere fra l-4 i kl. f og 1a, men
stadigvæk at kræve udstillingsgebyr for disse
to klasser. Dog må vi fremover gøre udtryk-
keligt opmærksom herpå i vore invitationer,
da mange lande ikke kræver noget gebyr.

Par. ): Sætningen: ,,I klasse 1 og la num-
mereres de fire bedste" stryges.

Racedatten, V og Vl; behandledes efter pkt.
6. Hver klub skal til lovudvalget udpege et
medlem, hvis navn skal meddeles sekretæren
senest 14 dage .efter d. d. FD afholder alle
rejseomkostninger. Lovudvalget skal drøfte så-

vel redaktionelle som meningsmæssige ændrin-
ger af vedtægter, udstillings- og stambogsreg-
ler. Udvalget forventes ikke at nedkomme med'
konkrete udkast føtend til FD-plenarforsam-
lin.gen 1977, RK's forslag nr. VI falder na-

turligt ind under lovudvalgets arbejdsfelt.

Darak, 1: behandledes under pkt. 5, valg.
Darak, 2: Man enedes om at lade RK høste

erfatinger i et år mht. opdelingen af KH i
,,siam og øvrige KH" på deres udstillinger.
1977's plenafiorsamling kan da tage stilling til
28

det da foreliggende materiale og de øvrige
klubbers holdning.
Dara6, j og 4: Plenarforsamlingen pålagde
folretningsudvalget at samordne de 3 klub-
bers udstillinger og valg af dommere.

DaraL, 5: Blev trukket tilbage, da Martin-
kommissionens forslag stort set dækker de
samme tanker. Vi afventer FIFE-generalfor-
samlingens afgørelse, idet vore nuværende
oplysninger ikke i tilstrækkelig grad dækker
hele problematikken.

Erik Bugge lovede at rundsende et dansk-
affattet koncentrat af Martin-forslagets hoved-
dele, således at alle kan tage velfunderet stil-
ling til samme førend FIFE-generalforsam-
Iingen 1.976.

lyaA, I ø, b og ..' Dette er nok et spe-
cifikt skandinavisk problem, fordi vi er så

langt fremme i colourpoint-avlsarbejdet. Det
henstilledes til forretningsudvalget at 

^ffatteen ,,prioriterings-1iste" mht. disse opdræt og
også at udveksle efiaringer mellem avlerne,
som det bercrer.

ad 6: Man begyndte ved valg rf sehretær.
Kandidater var Sianette Kwee og Lene §Ø,
Casselgteen. Sidstnævnte valgtes med 12 stem-r
mer imod 6.

Formanden ønskede alligevel at fortsætte, og
modkandidaten F. lVilstrup trak sig tilbage 

-Mogens Frantzen genvalgt lor 6t år.
Ncestformanden (hvis valg fejlagtigt ikke

stod i indkaldelsen), Susanna Bugge genvalg-
tes med 10 stemmer foran F. Iil/ilstrups 9.

Kassereren, Connie Grøn, genvalgtes lige-
ledes med l0' stemmer, mens Sianetie Kwee
fik 8, og der var 2 blanke.

Såvel sekretær som næstformand og kasse-
rer valgtes for 2 hr.

ad l) FlFE-delegat 1976 blev Birgit Neham-
mer med 13 stemmer, mens Susanne Bugge
fik 7, og ingen var blanke.

ad S) Til reoisorer salgtes Annelise Peder-
sen og Richardt Petersen.

ad r0) a. Jyrak modtager bestillinger på
nye bure indtil 1.7.76. Pris:200 kr. plus
moms/stk. b. Man diskuterede ens medlems-
kontingent i de 3 klubber. Der opnåedes ingen
enighed herom, idet fastsættelsesmåden er for-
skellig. c. Birget Nehammer indskærpede, at
der på udstillingerne ikke må anvendes hjæl-
pere, som har smitsom sygdom (f. eks. ring-
orm) i katteriet. De tilstedeværende tog dette
ad notam.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og
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orden, idet han håbede på et godt udbytte
af mødet og et på gensyn til næste år.

Kommentaref til referatet

samme som sidst, nemlig ca,. 200 kr. plus
moms plus .lorsendelse.

-- Racekatten kan ikke lide, at JyRAK,s
familiekontingent er på kr. 5. Mao kræver,
at vi hæver beløbet til kr. 10 (svarende til
Racekattens). Idet vi henviste til, at det
er generalforsamlingen, som bestemmer
kontingent, og at sammenlagt er Racekat-
tens og JYRAK's kontingent det samme
(Racekatten, hovedkont. kr. 55, familie_
kontingent kr. 10), blev der ikke opnået
enighed om nogetsomhelst. Det synes os
lidt mærkeligt, at en anden klub skal be-
stemme, hvad kontingentet bør være hos
os. 

- Hvis generalforsamlingen mener,
at et bestemt beløb giver os mulighed for
at køre klubbens finanser på forsvarlig vis,
så er der ingen, der bør og kan blande
sig i vore interne anliggender.

Sasønna Bugge,

Felis Danicas forretnings-
udvalg:
Formand: Mogens Frantzen (DARAK, valgt

for 1 år), Flemmingsvej tO, 3660 Stenløse,
telf. 03 - L7 0402.

Næstforrnand: Susanna B,'gge (JyRAK, valgt
for 2 ir\, Kærlodden 7, 8320 Mårslet,
telf. 06 - 27 28 19.

I(asserer: Connie Grøn (Racekatten, valgt for
2 år), Toftagervej 5, 2700 Kbh. Brønshøi,
teif. 01 - 60 42 t2.

SeAretcer; Iene IV. Casselgreen (Racekatten,
valgt for 2. år), Naurvej 7, IJndløse,
4340 Tølløse, telf. 03 - 4894 1.6.

Vice-seAretør; Henning Jørgensen (Racekat_
ten, har r år tilbage), Birkegade 4, 2. th.,
2200 Kbh. N, telf. or _ 37 0602.

Udaalgsned.lem, Anni Gyde Nielsen (DA-
RÅK, har 1 år titbage), Buen 10,
4l4O Borup, telf. 0l 62 -62 88.

FlFE-delegat 76: Birgit Nehammer (Racekat-
ten), Åbrinken 23j, 2830 yjttm,
telf. 02 - 85 i6 98.

o
numre ikke vil prydes af langhårskatte? Det
kommer jo også an på, om vi får materiale;
der egner sig til en forside. Hidtil har kort-.
hårseierne været de flinkeste til at sende bil-
leder, så det er jo ganske normalt, at disse
billeder bruges. Altså, har I nogle gode bille-
der, såvel af langhårskatte som af korthårskatte,
opfordres I endnu en gang til at sende dem
til 6n af redaktørerne-

qo

- Lene 1§Ø. Casselgreen havde udmeldt sig af
JYRAK i april 1975, derfor figurerer hun
som repræsentant for Racekatten.

- Grethe Jensen og Erik Bugge var supple-
anter for Vibeke Gamst og Bent Elund,
der i sidste øjeblik blev forhindret i at
deltage.

- Registreringsudvalget skulle beskæftige sig
med aktuelle problemer vedr. registrering.
Udvalgets formand, Vibeke Gamst, havde
i marts 76 udsendt et oplæg til udvalgets
øvrige medlemmer (Connie Grøn, Claus
Nielsen, Susanna Bugge), men københav-
nerklubberne har endnu ikke ladet høre f.ra
sig, så udvalgsarbejdet er gået i stå.

- 
Den ret uheldige start med Specialprakti
serende Dyrlægers Forening, som Mogens
Frantzen henviste til, drejer sig om, at
rep.ræsentanterne fra DARAK og Racekat-
ten meddelte i sidste øieblik (kl. 13 sam-
me dag, hvor mødet skulle holdes kl. 20),
at de ikke kunne deltage, så JYRAK's
rep.ræsentant var den eneste, som mødte op.

- JYRAK's xepræsentant i lovudvalget er
Vibeke Gamst.

- 
Til trods for, at Lene Casselgreen ikke øn-
skede genvalg, meddelte hun på mødet, at
det ønskede hun alligevel. 

- 
Formanden

meddelte så, at i fald Lene Casselgreen
vælges, vil også han gerne opstilles. Des-
værre et der ikke opgivet stemmetal for
formandsvalget. Vedr. valg af næstformand
skete det uregulære, at man afholdt valget
til trods for. at det ikke var nævnt på
dagsordenen, altså stik imod alle gældende
regler! og til trods for, at næstformanden
i 1975 blev ralgt for 2 fu.

- Burpriserne er opgivet forkert. rX/inna,

Greve sagde, at prisen bliver antagelig det
o

Fotsidebilleder
NIed dette nummers forsidebillede fulgte der
et brev fra kattens eier, Birgit Semak, der mil-
dest talt bebrejdede os, at der var brugt for
mange korthårskatte på Hvæssebrættets for-
sides. Ja, vi er kun ansvarlige for to numre;i
og der var vitterlig korthårskatte på begges
forsider, men hvem siger, at de næste to

t



HISTORIEN om en »kattemor«
Det hele startede, ja, guderne må vide, hvor,
når jeg egentlig fik mig viklet ind i en katte-

:femilie på 12 stk., men det må vel være be-

gyndt den vinterdag for 212 år siden, da min
søn og jeg blev enige om, at det ville være

dejligt med en lille killing i huset.
At det skulle være en lille pige, var vi slet

ikke i tvivl om, ej heller at den skulle være

grå, mere forstand havde vi vel egentlig ikke
på katte på det tidspunkt.

Vi fandt en yndig li1le blåcreme killing
og drog meget lykkelige hjem med den, lidet
anende hvilken erfaring vi senere sku1le høste

med katte. Som alle nybagte katteejere ville
vi selvfølgelig ikke have mere end 6n kat,

uha da, kasser, der lugter, hår i maden, møb-

ler, der blev ødelagt m. m. Nå, skidt medl

det, vi elskede selvfølgelig det lille kræ, så

da hun var blevet en halv snes månedi:r, syn-

tes vi, det var meget synd, at hun skulle gå

helt alene om dagen, og købte en blåcreme

hunkilling mere. l

Hendes glæde over den lille ny var ube-

skrivelig, hun elskede den, som var den hen-

des egen killing. AIt var lutter idyl i det
lille hiem, og sådan gik tiden, til vi nåede'

sidste efterår.
Nå, vi mennesker har vel en tilbøjelighed

til at mene at kunne læse ting i vore dyts

øine, som måske slet ikke står der, men jeg

synes nu, ,,Pjuske", den ældste, lignede en,

som gerne ville prøve at have sine egne killin-
ger, 1a ja da, også det skul1e hun få lov til
at prØve. Ganske vist havde jeg heldagsjob,
hus, have, søn og to katte, men hvad, sådan

et par små killinger tager moderen stg 1o af,

troede jeg. Nå, Pjuske kom ud til parring, men
go'mor'n, det var ikke noget for frøkenen,
fremmed sted, fremmede katte, uha nej 

-hjem igen 
- 

nyt forsøg 
- 

herren kom ud
til os i stedet for på besøg, troede vi.

Men ,,Basse"s entr6 her i huset blev for
stedse. Vi passede bare sammen, ham den
store røde herrekat og resten af familien her
i huset, især den yngste hunkat, som ingen
havde tænkt på var blevet voksen endnu 

- 
selv

om hun vat ll2 år, blev meget forelsket i
ham. For at lette denne lange his orie for læ-

serne kan jeg fortæIle ganske kort, at to
måneder efier nedkom ,,Nuller", som hun
hedder, med sine 4 killinger, hvorimod ,,Pju-

30

ske" stadig var uinteresseret i Bassemand,
som han nu hed i daglig tale.

,,Nuller" fødte sidst i november ved kej-'
sersnit 

- 
nå ja, det havde jeg jo også selv

gjort, så det 1å vel til familien. Det tog vi
koldt og roligt. Da vi hentede hende hos dyr-
lægen, var hun endnu ikke vågnet af narko-
sen.' Hun havde selvfølgelig en ordentlig sam-
mensyning på maven, men når hun engang
vågnede, skulle hun nok kunne tage sig af dg

4 små; der reddede jeg en li1le smule erfaring,
troede jeg; de små kræ skulle jo have mad
og holdes varme.

Det gik også meget godt. for det var bare
2 døgn, mad hver tredje time af en 6ngangs-
sprøjte, en lille kurv med en varmepude, og
så vågnede mor op og tog sig af det videre
fornødne. Lutter idyl i fødekassen. ,,Nuller"
var en enestående mor, da hun endelig våg-
nede.

Nå, ja, så val der 7 katte, men selvfølge-
lig :kulle killinger ril nye h.jem, når de blev
store nok, Der var 3 piger og 1 dreng. Dren-,
gen var solgt, så snart han var iødt, så det
blev pigerne jo nok også, troede jeg, men den.
ene var nu cremefarvet, og det havde vi ingen
af, så hun måtte nok hellere blive her i huset,
så var det bestemt. Hvordan det nu gik til,
v6d jeg ikke rigtigt, men de to resterende
piger, som var blåcreme, endte også med at
slå sig ned her for stedse. Den ene fik blære-
sten ved den trd. da de skulle til at sælges,
så det var jo ikke til at afse sådan en lille
,,Pyt Malene", som hun kom til at hedde, da
hun endelig var blevet opereret og var rask,
og den anden, som blev døbt ,,Tykke pølse,, på
grund af sin store pels, var nu så dejlig, så
om vi havde 5 eller 6 katte, kunne da være
det samme.

Sikke et liv, katte her og killinger d6r, op

ad ben, ned ad ben, op i gardiner hist og
pist, dejligt og meget tidkrævende, men nu
var de her, og så skulle de også have det god-t.

Nå, endelig var der faldet lidt ro over
huset igen, da vi nåede hen omkring 1. marts
i ir. Da skete der pludselig det, at ,,Pjuske",
som efterhånden var blevet en gammel pige
ph 2/2 Lr, faldt for ,,Bassemand". Ja, det var.
jo egentlig også for hendes skyld, at han var
kommet i huset her, så det var da helt OK,
Ganske vist var ,,Nuller"s killinger kun tre



måneder endnu, men det skulle vel nok kunne
gå, fot katte passer jo selv deres killinger den
første måned, og det ville også blive svært at
rejse på ferie i år med så stor en familie,
men det var der ikke noget at gøre ted.

,,Piuske" nedkom den 5. maj 
- 

fredens
dog 

-, 
men det var nu ikke lige, hvad der

blev her i huset, og her begynder den egent-
lige historie om min tid som ,,kattemor" for
6 små" nyfødte killinger, som nu i denne skri-
vende stund har rundet de 10 uger.

Jeg havde for det første aldrig overværet
en kattefødsel (,,Nuller"s blev lo født ved
kejsersnit), så da ieg hin morgen stod op
og skulle afsted til arbejde, og vidste, at deq,

ifølge kalenderen skulle være i dag med

,,Pjuske", var 1eg lidt urolig, men hun var
glad og tilfreds og ikke mere efterhængende,
end hun plejede at være. Men tyk var hun,
hårene stod ud på begge sider af maven på
hende. Jeg kunne se, at der var mange kil-
linger i den tykke mavse.

Da jeg havde været hjemmefra 7/2 time,
blev jeg urplig og kørte hjem igen, og det var
meget heldigt, for da var vandet lige kommet

- 
hvad nu, kunne jeg klare det alene 

- 
nej,

jeg måtte nok hellere ringe efter Regitze, som
havde en hunkat, hvis fødsel hun havde været
med til 

- 
hun vidste mere om dette her

end jeg.

Endnu v6d jeg ikke, hvordan Regitze bar
sig ad, men i l-øbet af ingen tid stod hun i mit
køkken, og da var fødslen allerede i gang.

Hvad der glk galrt, v6d jeg ikke, men ,,Pju-
ske" var rædselsslagen, da den første killing
kom. Selv om det var en sædefødsel, gik det
hurtigt. Jeg tror nærmest, hun fik et chok
over det, der skete hende, og da den næste
killing allerede var på vej ud, måtte vi
skTndsomt tørre hinden fra den 1i1les ansigt,
så den kr"rnne ånde, nulre navlestrengen og
tørrc den ren for hende.

Nå, nu måtte hun vel selv kunne ordne den
næste, troede vi, men atter engang gik det så

hurtigt med føds1en og efterbyrden, at den
næste var på vej, og sådan gik det slag i slag,
og på knap 112 time var ,,Pjuske"s 6 killinger
født.

Regitze var enestående. Hun tørrede hin-
der, nulrede navlestrenge og rensede de små,
helt bedårende og velskabte killinger.

Da det hele endelig var overstået, lagde vi
killingerne i fødekassen og ventede, at nu

ville moderen overtage plejen af dem. Hende,

der altid havde været så glad for killinger,
først ,,Nuiler" som lille og senere ,,Nuller"s
tre killinger, som var blevet her i huset.

NIen der gjorde vi sandelig regning ud,en
vært. ,,Pjuske" så på de små kræ, som var det
en dårlig vittighed 

- 
ingen skulle prøve at

drage hende til ansvar for de små pjok, som
lå i den kasse.

Nej og atter nej, hun havde ,,Nuller", Pyt
Malene, Tykke Pølse og Nuggi, den cremefar-
vede killing. De var hendes børn, og ingen
skulle prøve at prakke hende de små klumper
på, som 1å der og peb. Ånklagende så hun på
mig: Hvorfor tager du dig ikke af dem, det
cr dine børn, ikke mine!

OK, ,,Pjuske", hvis du mener det, så er det
jo bare med at finde sutte, sp.røjte, og hvad
ellers der hører til, frem. Du kommer nok på
andre tanker i løbet af et par dage, tænkte
jeg, så det klarer vi vel nok endnu engang.

Jeg v6d ikke, om nogen har prøvet at flaske
6 små killinger op, som ved fødslen kun veje-
de fra 60 g til 90 g. De 4 førstfødte var de
største, nemlig ca. 85-90 g stykket, men de
to sidste var meget små og vejede kun 60 og
65 g, men var helt fuldbårne og fine, bare
meget små, hvilket ve1 ef meget naturligt, da
der var 6, og det var første gang hun fødte.

Nå ja, man har da prøvet at flaske et barn
op, det skal jo også have mad om natten i den
første tid, så det må vel kunne lade sig gøre,
og så satte jeg mig for at prøve at være
,,kattemor", og det er grunden til, at jeg skri-
ver alt dette, for jeg må nok indrømme, at
ieg hen ad vejen har høstet en bunke erfaring
med katte og killinger, siden jeg hin dag for
212 ir srden besluttede at anskaffe denne lille
blåcreme killing, som vi døbte ,,pjuske,,, og
som nu sad og så anklagende på mig, fordi
jeg lod mine børn ligge der og pibe efter
mad. Det kunne hun aldrig finde på. Se, hvor
godt hun sørgede for de store kittinger. Nu
havde jeg bare at tage mig sammen og vise,
hvad jeg duede ti[, færdig.

Jeg, var så glad for hende, fordi hun er en
rneget god og kærlig kat. At hun slet ikke
havde forstået spor af det hele, kunne jeg ikke
oænne at bebrejde hende. Det er jo, nir a.lt
kommer til alt, ikke dyrenes skyld, at vi har
taget deres naturlige instinkter fra dem og
Biort dem til de kæledyr, vi ønsker, de skal

Men jeg vil skrive denne historie, fordi derJ
kunne være andre, der kom ud for det samme.

3t
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og kan min e larrcg være til nogen hjælp for
dem, vil jeg';ære glad for at give den videre.
For jeg gfordc r::r.nge erfaringer hen ad vejen
i. disse to måneder.

' Nå, men je3 kunne jo ikke lade mine børn
ligge der udcr rrad og drikke, og hende
,,Pjuske" kor-r ncl< på bedre tanker inden
længe, så hr.rd g. - man.

..Fra den første gang, jeg prøvede at give
min første kats killinger mad i de første dage,
havde jeg heldigvis ,,Mikrana" i huset, men
su.tter og sprøite havde jeg ikke. Hos venne.r
lånte jeg to sutter. og en 6ngangssprøjte, og
så måtte jeg i gøng.

Det er meget vigtigt, at killingerne ligger
lunt og godt, da de ellers btuger for mange
kalorier på at holde sig selv varme. Det vidste
jeg, så jeg lagde en varmepude på laveste var-
me ned i fødekassen, hvor de små skulle bo.
Det er meget svært at tilpasse den helt rigtige
temperatur, så jeg prøvede frem og tilbage og
fandt ud af, at det bedste var først at lægge
et lagen, dernæst varmepuden og derover et
lagen igen, så et lag plastik, så varmepuden
ikke blev våd, og endelig et lagen ovenpå igen.

Så var det problem Iøst 
- 

videre til det
næste: maden, det er forsvindende 1idt, de
skal have de første gange. Jeg lunede mælk
op til ca. 38 gr. og dryssede en knivspids
,,Mikrana" i, da de ellers ikke viile kunne
fordøje det.

Jeg tror, jeg startede med at give dem 3 ml
hver pr. gang de første dage, men det var ikke
gjort med det 

- 
det, de spiste, skulle ud

igen .den anden vej 
- 

nok et problem. Nå,
dette måtte jeg så prøvc at løse ved at gnide
dem forsigtigt bagi med en fugtig frott6klud.
Oh under, fint gult, nærmest cremeagtig affø-
ring kom ud og selvfølgelig også vand. Det
gik faktisk meget godt det hele; de så ud
til at trives fint med mig som ,,kattemor,..

Når jeg-nri er nået hertil, må jeg indrømme,
at uden en enorm bunke tålmodighed og stæ-
dighed går dette her aldrig godt. Der var dage,
hvor jeg ikke fattede, at jeg ikke ville høre
tale om at finde ammer til de små, men jeg
var ked af at fL dem spredt rundt flere steder,
for ingen kat kunne klare så mange alene.
Altså måtte jeg have fundet flere katte, og
Cet i sig selv var vel nok umuligt.

Nå, men videre i historien. Snart skreg de
på. mere mad, de 3 ml var ikke nok, så jeg
forhø.jede det ti1 5 og så fremdeles. Som sagt
gav jcg dem mad hver 3. time, også om nat-
ten. Inden jeg gik i seng kl. 12, fik de, og så
satte ieg uret til at vække kl. ) og igen k|. 6.
Det var hårde nattetimer, men alligevel helt
vidunderligt at sidde med sådan 6 små væse-
ner på skift og give dem mad, vaske dem bagi
cg til sidst se hele kuldet falde til ro igen,
selv om jeg godt vidste, at det kun varede så'
kort, inden jeg skulle på den igen.

Da jeg var ved zit være heit godt inde i
lxtinen eftef )-4 dage, gik det endelig op
for mig, at ,,Pjuske" mente det, da hun så på
mig og sagde, at det var mine børn og ikke
hendes, og så var det for sent at ændre videre
ved det, for de var faktisk blevet mine børn.
Jeg kunne ikke give dem fra mig nu.

Som jeg tidligere har skrevet, har jeg hel-
dagsjob, så a1t dette her gik kun, fordi Su_
sanne, en meget sød pige, der kommer her i
huset, blev iige så glad for killingerne, som
jeg. Hun kørte i det store frikvarter ned og
gav dem mad, hvorefter jeg selv kørte hieÅ
i mirr frokostpause. og så kom Susanne igcn
kl. 3 efter skoletid.

Et andet heid var de mange fildage, der er i
maj måned, hvor jeg kunne være hjemme hele
dagen hos dem. Nå ja, der røg også et par
feriedage, men det var der ikke noget at
gøre ved.

Når jeg'nu ser tilbage på den måned, hvor
killingerne kun fik sutteflaske, kan jeg fak-
tisk ikke ligtig forstå, hvordan det hele lunne
gå. Men det gjorde det. Flere sagde til mig,
at det kunne ikke lade si1 gøre, og det vir
nok medvirkende til, at jeg, fordi jig er lidt
stædig, tænkte: jeg skal vise, det lian lade
stg gØre.

05, under, de små trivedes fortrinligt. De
tcg- pi i rrpt. ganske vist ikk_ så hurtigt som
urder normale forhold, men de trivedes, og
det bedste af det hele var, at de ikke på nogel
tidspunkt fik tynd mave. Derfor kan- jeg 

"på

32'.

Kuldel, da der end.nu aar sekJ



det varmeste anbefale ,,Mikrana" som tilsæt-
ning til mælken, ellers tror jeg ikke, det

kunne have været undgået, og var det først
begyndt, tror jeg ikke, killingerne havde stået

til at redde.
Men som sagt gik det fint, de trivedes om

end ikke så hurtigt, men ieg vil ikke sige, at
jcg trives lige så godt, som de små. Jeg tror
jkke, jeg sad ned i der-r måned, hvor jeg fla-
skede dem op, og det kostede mig 4 kg, men

det var jo bare dejligt. Vi piger har som regel

nogle kg, vi gerne vil have smidt hurtigt og

smertefrit. så heller ikke det var det store
problem.

Da de var ca. 14 dage gamle, begyndte de

at kunne sove natten igennem uden mad. Det
var helt vidunderligt ikke at skulle op kl. 3,

rnen at kunne ftL 5-5 timers søvn i 6t stræk.

Til gengæld begyndte der at komme en bunke
vask efter den-i. Alle disse lagner i kassen

begyndte de at snavse ti1, da de selv begyndte
rt kunn. fung.re bagud. Her cr noget. som ieg
ikke v6d besked om, men som sagt efter disse

to uge.r begyndte de selv at klare deres affø-
ring. Jeg v6d ikke, hvornår en killing, som

får mad hos sin mor, begynder med det. Nå,
men vaskemaskinerne eL da heldigvis opfun-
det, så det klarede sig også, men samtidig op-
stod der en anden ting, nemlig, at samtidig
rned, at de lavede i kassen, kunne det ikke
undgås, at de selv blev smurt ind i afføringen.
Nå ja, babyer skal vaskes hver dag, så der
var ikke andet at gøre, end at bade hver kil-
ling et par gange om dagen. Det var meget
tidkrævende, for de skulle tørres helt i et
håndklæde bagefter, så de ikke kom til at
iryse. I disse dage var de nu ikke særlig
kønne at se på, men jeg vidste, at også dette
kun var en overgang. Da de var 3 uger, be-

.qlndte jeg at tilsætte 1 dråbe ÅD-vitamin pr.
kat til deres mælk. De var nu oppe på at drik-
ke 1)-20 ml pr. gang, og det i en fart, så jeg
næsten ikke troede mine egne øjne. På dette
tidspunkt fik de også kun mad 6 gange om
Jagen. Efter yderligere en uges tid tilsatte jeg

også t dråbe A-vitamin san-)t en knivspids
ralk ti1 mælken.

Snart blev kassen for trangi og kravlegården
biev sat op, så de fik lidt mere plads at røre
:ig på, og nu satte jeg sn-rå kasser med sand
rnd til dem. Det v6d I allesammen nok, hvor-
Jan det går, det bliver ikke brugt den første
uge eller to, men efterhånden, da de var 5

:Lger, var alle helt rer-rlige, og det var en

kollosal lettelse, ingen morgen- og aftensbad,
ikke al den vasken tøi efter dem.

Også i ) ugers alderen begyndte de selv at

spise babymad og væl1ing, som jeg havde
givet dem, siden de var I uger, fortyndet op

med mælk og stadigvæk i sprøjte, hvor det
ikke altid var lige nemt at få ud, fordi deq
mindste klump satte sig f ast i sutten, mefl,

selv da jeg gav dern babymad fortyndet med

nælk, kom jeg altid ,,Mikrana" i for de små

r;-ravers skyld. Vi nåede at bruge It/2 breY

,,NIikrana", og 6 sutter blev slidt op, inden vi
nåede så langt, at de selv kunne klare at spise.

Det var lidt om maden, hvor jeg faktisk
eliarede, at det ikke var noget problem, hvor
r.reget de skulle have at spise, for de sagde

sciv stop, når der ikke var plads til mere,

og jeg lod dem få alt det, de viile have,

tiL sidst.

En anden ting, som jeg ikke v6d, hvordan
de vil reagere på, når de bliver voksne, et,

at cle naturligvis var udstyret med en naturlig
suttetrang som alle killinger, og denne trang
fik de ikke tilfredsstillet ved de få øjeblikkes
sutten efter mad. Killinger ligger jo også og

hyggesutter hos deres mor, men da de ikke
havde en sådan. suttede de på hinanden. Det
slog de sig helt til ro ved. Jeg tror, at disse

hilLnger måske på denne måde er knyttet
rnere til hinanden end killinger almindeligvis
er. Ligeledes er de meget glade for hænder,
vc.[ især mine og Susannes, fordi de betyder
mad fol dem. Som følge deraf er de helt
usædvanligt kælne og vil nok af deres nye

ejere kræve, at de kæler meget med dem. For
det er desværre dertil. vi er nået i historien,
at de snart skal ti1 nye hjem. Det er altid
svært at sige farvel ti1 en killing, men disse

er det dobbelt svært at skulle tage afsked med.

Det er ikke, når alt komåer til a1t, helt al-
rnindelige kattekillinger, men næsten mere som

at skulle give sine børn væk til fren-rmede.

Drs\drr'( er dcr kun fcm tilbage. Dqn enc.

cn creme han, måtte dyrlægen aflive i dens 8.

uge. Hans lille kæbe var vokset helt skæv;

det kunne ikke ses, da han var født og iille,
men efterhåndefl som han voksede, voksede
kæben mere i den ene side end i den anden.
Som føige deraf kunne han ikke rigtigt spise
se1v, da har-r nåede den alder, og det ville
blive værte og værre. Det gjorde mig meget
ondt at lade ham aflive, men der var ingen
arrden løsning, ellers ville han komme til at
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lide for metrt, 03 det ønsker jo ingen af
os for vore dyr.

Men de and:e fcm tumler nu rundt og leger.
Der er fire hanner og en 1ille pige, som er
skildpadde. Åf hanneme er de to blå og de
to creme, så cl--t cr et meget yndigt kuld.

Ja, og tro dct cller ej, de 60 g er blevet
til 750 g, c3 clc tre store på 80 g vejer r.ru

i000 g. Måske nok lidt mindre end en killing
på 10 uger sædvanligvis plejer at veje, men
helt godt gjort af de små kræ sammen med
mig at trodse vanlige regler om, at det ikke
kan lade sig gøre at flaske kattekillinger op
uden en mor. Det kan det godt, når bare man
har en enorm bunke tålmodighed. Og har jeg
ikkc haft det før, så har jeg i hvert fald
fået det nu.

Jeg må nok slutte historien her, for selv
følgelig kunne jeg skrive side op og side ned
oin disse fem små vidundere. Hvor mange
rørende øjeblikke der har været, og hvor
nalge sjor,e ting deL' er sket, men det er nok

, ikke så meget anderledes. er.rd I allesammen,
der hal prØyet at have killinger i huset, har
opler,,et. En ting er helt bestemt: at jeg gør
det aldrig mere 

- 
fr,rr næste gang.

J-ndelig til slut: skulle nogcn komme i sam-
me situation. vi1 jeg være meget glad for at
hj;r:lpe dem; de skal blot ringe til mig. Lad
endelig r,ære rned at tænke, at det er for
rnegen ulejlighed. Det er det ikke, det er der-
for, denne lille ,,ammehistorie" er skrevet.

lnge Lindeberg,
UCsigten )). 8220 Brabrand, tlf. 06 - 26 30 15.

EN SUZ GIVER RO!- l[ens tandlceger og andre shændet ontj on børtt .rta/ bruge sil
eller ikAe, kan t,i ,.kattefolh" jo uære ligeglade med., om Aillinger gør det. 

- 
A4en, l)tt.

der na ihke noget o',12, at andetbid /tos persere tolereres ikEe? (Bltledet indsendt af hr.

hr. Treumer, Frejaparken, Ålborg).
,1



Lidt orn dlt, kort fortalt

Til »Hvæssebrættet«
Må det være mig tilladt som ejer af to han-

katte (kastrater) 
- 

og smådyrspraktiseiende

dyrlæge 
- 

at berette om en interessant 
- 

om

end ikke videnskabelig verificeret - 
iagttagel-

se i relation tiI lidelsen urinvejssten.

Som det vil være læserne bekendt fra andre

artikler, er det en lidelse, som optræder med

større og større hyppighed. Den ene af mine
katte slap heller ikke fri. Fra den var ca. 1/4

år g1., til den var 1t7, ltr gl. havde den 5-6
anfald med total urinveisforstoppelse. Behand-

lingen bestod i gennemskylning af urir-rrøret og
efterfølgende antibiotikabehandling 

- 
og den

kom sig; men den stod på nippet til opeta-

tion (penisamputation).
Så skete der imidlertid et liIle under: fra,

og rned den dag, vi fik akvarium (uden dæk-
glas) i stuen, har katten ikke haft 6n sygedag.

Hvorfor? Så vidt jeg kat se gør flere forhold
sig gældende. Punkt 1: Katten elsker simpelt-
hen det akvarievand - 

det gøt de forøvrigt
begge. Den drikker ikke andet, og den drik-
ker meget, mere end den drak af det friske
vand, og rigelig væsketilførsel v6d man jo har
en gunstig virkning på denne lidelse. Punkt
2: Gammelt friskt vand har en anden surheds-
grad og et andet indhold af joner end nyt
friskt vand, hvilket afgjort også må have en

betydning for udskillelsen af urinvejssten.
Måske har gammel friskt vand en surheds-
grad og sammensætning, som nøjagtig svarer
til, hvad kattens nye evner og {ormår?

Med stor risiko for at blive kaldt reaktio-
nær vil jeg spøtge: Kan det tænkes, at vi i
virkeligheden står over for en ,,vandhygiejne-
sygdom" med omvendt tortegn af, hvad vi er
vant til ? Faktum est i hvert fald, at min kat
(på samme foder 

- ca. 3/4 et tørfoder) nu
har været symptomfri i ca, et år, og det

samme har et par praksiskatte på samme råd:
gl. friskt vand! K, Steensborg,

dyrlæge, Bygholm Dyrehospital, Horsens.

PS.: Det skal måske bemærkes, at kattens
nye er meget mere sart end f. eks. hundens.
Mens kattens nyre ,,kun" er sammensat af
ca. 190.000 funktionelle enheder (glomeruli),
findes der has hunden ca. 415.000.

*
Genetik-lapsus?
Som bekendt findes der ingen skildpaddefar-

vede eller blåcreme hanner, som et avlsdyg-

tige. I det hele taget er antallet af hanner med

disse farver forsvindende lille, for slet ikke
at sige NUL. Ja, al$e indtil nu. I England

findes der fot tiden en skildpaddemasket siam-

han, som påstås at være blevet fat til hele to
kuld! Den hedder Ådam (er det mon sym-

bolsk?) og bor i Burnley.

Nancy Hardy havde den til bedømmelse un-

der en udstilling i midten af maj i Lr, og,

som hun sagde: ,,Jeg tabte både næse og

mund, da jeg fandt ud af, at den deilige
skildpaddemaskede kat var udstyret med en

normal hankats ydre atributter".

*
Det officielle referut af FIFE's generalforsam-

iing er endelig modtaget. Referatet er på

fransk. Interesserede kan henvende sig til Su-

sanna Bugge. Af referatet fremgår bl. a., at

FIFE's statutter vil blive oversat til engelsk

af hensyn til New Zealand, som ønsker opta-

gelse. Vi forsøger at skaffe os nogle eksem-

plarer ti1 de medlemmer, der er interesseret i
at købe det.

),



Tvpeudviklingen hos colourpoints
A7 Vibehe Gantst.

Den, som intciesse;er sig for typeudviklingen
hos racekatte, r -l i colourpoint'en have det ny-
deligste styk':c an-kuelsesundervisning i, hvor-
dan det er rnuiigt gennem målbevidst opdræt
at fremavle en kat, hvis endelige type ligger
så langt som overhovedet muligt fra den type,
der er fremherskende blandt de første dyr i
avlsprogrammet, og hvordan dette mål så at
sige nås etapevis, sådan at man med rimelighed
kan tale om to bestemte ydertyper, henholds-
vis den oprindelige og den endelige, samt
visse også meget karakteristiske mellemtyper.

Colourpoint'en kaldes ofte en kunstigt frem-
bragt kat. Denne betegnelse er vel hæftet På
den af opdrættere af de traditionelle varie-
teter, og man kan se, at disse langhårsopdræt-
tere lør i tiden har lagt stor vægt pit at frem-
hæve, at colourpoint'en ikke er en ,,rigtig"
perser. Omvendt hat colourpoint-opdrættere
ved enhver lejlighed understreget, at colour-
points er et produkt af naturen ganske som

alle andre katte. Der er bare den forskel, at
mens man ved de traditionelle varieteter har
overladt det til tilfældigheder, om den ene

eller den anden pelskvalitet og pelsaftegning
er blevet kombineret, så har colourpoint-
opdrætteren hjulpet naturen lidt på gled ved
at stge for, at der er sket netop de parringer,
som vil føre til en kat med pe.rserens ti'pe og
pels, men med siameserens fortrængniug af
farven til kroppens yderspidser.

Opdrættet begyndte sideløbende i flere lan-
de, men da så godt som alle nulevende dan-
ske colourpoints stammer fra engelske katte,
har ieg ikke noget kendskab til avlens forløb
i andre lande. Englænderne begyndte i fyr-
rerne, og ca. ti år senere havde katterierne
Briarry og Mingchiu, som arbejdede sammen,
fået frembragt en colourpoint med tre genera-

tioner ,,ren avl" bag sig. I 1955 anerkendtes
vatieteten af GCCF.

Når man ser på fotografier af de tidlige
eksemplarer og sammenligner dem med de

bedste af de katte, vi i dag kan se på vore
udstillinger, kan man dårligt fatte, at der
skulle være tale om den samme race, så for-
skellige er vore dages colourpoints i type-
mæssig henseende fra de oprindelige.

For ret at forstå, hvilken enorm vej type-
udviklingen har gennemgået, kan vi indled-

,6

ningsvis bemærke os, at den første parring,
man må foretage for at frembringe en siam-
farvet langhårskat, er en parring mellem en
perser og en siameser. Disse to katte repræ-
sentcrer med hensyn til type, pelsstruktur og
ydre i øvrigt hver især det extreme yderpunkt,
husl:rttens mangeartede fremtoning.

Ser vi f.' eks. på en persers hoved forfra,
skal det have en form. som nærmer sig en
kvadrat. Hovedets øvre silhouet skal være en
vandret linje, som kun en ubetydelighed for-
styrres af de små, lavtsiddende, udadvendte
øren. Kinderne skal være fyldige og kæben

bred, således at hovedets sider bliver næsten

lcdrette. Kæben skal desuden i forhold til
panden være så kraftig, at snuden kommer
til at sidde omtrent i det, der ville være
skæringspunkt for kvadratens to diagonaler.
Næsebenet skal desuden være bredt, således

at suuden også bliver bred. og det trekantedu
næselæder dermed danner en stump vinkel
nedadtil. Øjnene skal være runde og åbne,

endda gerne så åbne, at de danner opretstå-
ende elipser. De skal sidde langt fra hin-
anden, men samtidig være så store, at afstan:
den mellem dem ikke bliver større end øjets
bledde. Næsen skal være kort, således at
næselæderets overkant omtrent ligger på linje
med øjets underkant.

Siameserens hoved set forfra skal være så

forskelligt som muligt fra perserens. Hovedet

\
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Houed eu .f ace 
- 

siam.

skal danne en trekant som et hovedvejsskilt.
Det svinger lidt med moden, hvor spids man
ønsker den nedre vinkel, og dermed hvot
langt man ønsker ansigtet. Hovedets øvre
linje bugter sig i bakke-dal, idet Ørerne skal
være åbne ved roden og brede, således at de
forlænger hovedets skrå linje udefter. Kinder
og kæbeposer må også indordne sig den skrå
linje, og hovedet skal således være bredcst,
hvor ørerne er tilsat, lidt smallere over øjr.:ene,
og smallest om hagen. Næsebenet er langt,
mcr dog også ofte bredt som føIge al hove-
dets ret betydelige bredde ved næseroden.
Næselæderet dannel en spids vinkel nedefter.
Øinene er mandelformede og skal i linjerne
følge kæber og kinder. Deres længde bliver

således betydelig, hvilket kan få øjnene til
at virke, som var de tæt ansatte.

Ser mao hovedet fra siden, er der igen vid
forskel mellem de to racer. Petseren ser ud,
som var den løbet ind i en dør. Panden og
hagen er lige fremtrædende. Den lodrette
linje brydes kun let af den korte opstoppers
lille, kokette sving. Skallen er kort og nakken
flad. Hagen danner en lang linje, ved hvis
møde med linjen fra nakken rygsøjlen møder
kraniet.

Siameserens hoved er langt og hermelins-
agtigt. Snuden er det mest fremtrædende parti.
Panden danner en lang, tilbagetrukket, Iet
buet linje, ved hvis øverste punkt de stærkt
profildominerende øren sidder. Skallen er lan§
og nakken rund. Rygsøjlen møder således kra-
niet højere oppe på hovedet, hvilket giver et
mere strømlinet præg.

Også i kropsbygnrng er de to katte vidt
-c,:skellige. Peiseren skal også i kroppen nær-

Profil 
- 

siam.

me sig et kvadrat som ideal; sagt populært:
det skal være lige så let at gå uden om den,

som at springe over den! Benene skal være

korte og solide, halen også kort og bred.
Siameseren er lang og smidig; lange, stærke
lemmer har den og en lang piskeformet hale,
der forlænger ryglinjen fra snude ti1 hale-
spids. Ikke et gram overflødigt fedt må der
være på den, hvis stilen skal holdes.

Pelsen er hos perserkatten lang med vel-
udviklet underpels, som støtter og fylder og
giver katten dens pudderkvastudseende. Siam-
katteo er ikke alene kort i pelsen; den skal
desuden have en pels med så ringe udviklet
underpels som muligt, så at pelsen kan ligge
glat og blank til kroppen, som hos efl våd
odder.

(Fortrætter ide 40).
17
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Til avlstjeneste

' Ferserhan, f. I (l3b):
SAIVIBO vON BOGKVIST

Prangervej 27, 7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

EIis Eriksen,
Riis,- 8751 Gedved, telf. 05 - 66 53 72.

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DICKIE
' irma og lvan Kildahl,

Brunehøjvej 6, 8585 Glæsborg, tlf. (OG)386058

Engelsk import: Rød Devon Rex
i ANNELIDA coPPERNoB

Lene W. Casselgreen,
lvløllestensparken 25, Tuse, 4300 Hotbæk,

telf. 03 - 434216.

Rød burmahan:
lnt. ch. BOSiD{VER PEN'CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

Ir4vrkaervej 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Brun burmahan:
Ch.,PAVIA, AF KAJORTOK'

' Ingelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

telf. 08 - 180262.

Ch, Rangoon Wimsey {brunmasket).
Cor:mne Gamin de Lynx (tabbymasket).

lnger FIøe Crafack,
Sønddrgård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,

telf. 05 - 173669.

Svensk import: Brunmasket siamhan:

KATTJA-LO's TAWI

. Dorothea Brockhorf,
'Kongensstræde 76, 7000 Fredericia,

. telf.05 - 92 1769.

.. Tabbymasket

SAKURA ANARAWD

siamhanl'

(eng. import)

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

Brunmasket siamhan:

FLORENTINE's FELIX

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

I skoleferien; Grønhøi, 9480 Løkken,
telf. 08 - 88 31 88.

PERSERHANNER:
'Ch. lbbo af Marcopolo (sort).

Ringo af Bangalores (blå).

Dora og Egon Slrellner,
Mirabellevej 5, Veigård, 9OOO Alborg

. telf. 08 - 131942.

Prinr

Chinchillahan:

Ch. VIRAK's EMANUEL
Robcilo van den Berckenhorrl

(holl. import).

Lis Ellertsen,
Søndervang6n 13, Lyng€rup, 3630 Jægerspris,

telf. 03 - 3221 79.

Perserhan - f. 9:

ARGUS HARVEY

Grethe Dixon,
Hostrupsvei 21, 7000 Fredericia,

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

3E
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CAREZZANDO
Opciræt af sorte, røde og skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux,
Bente og Erland Johansen,

Ly;rgerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324.

AF TABAS perseropdræt
ifarverne skildpadde, sort, rød, creme, blå,

blåcreme og bicolour.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Birgit og Johnny Semak,

østerbakken 24, 6310 Broager, tlf. 04 - 44 16 53

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.
Vibeke Ringkøblng .Jensen,

Foldgå:dsparken 15, 7600 Struer,
telf. 07 - 851466.

STAMNAVN de Desitde
Opdræt å,f perserkillinger r flere farver

Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanna og Christian Beck,

Stranr,rhøj 50, Kyndby, 3630 Jægerspris
telf. 03 - 3211 41.

,AF BøGEBAKKEN"
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på killinger modtages.
Anna lbsen,

Bøgebakken 7,9000 Ålborg, telf.08 - 140339.

Stamnavn »MIAKEE«

Specialopdræt af colourpoint.
Sunde og smukke killinger.

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

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.

Siisse Leiditz
Østbanetorv l, 1. sal, 8000 Arhus C

telf. 06 - 127340.

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

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lis Rhymer Friis,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø,
flf. 09 - 891503.

SRIWIJAYA
Abyssin ier-opdræt.

Sianette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

telf. 06 - 8531 31.

»AF DYREBORG«
B u rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 61 1981.

slGinlYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Fysiurgisk Hospital, Hald, 8800 Viborg,

tel;.06 - 638055 (lok. 19).

»BODWIN«
Opdræt af cornish rex - katte med blidt

temperament.
Susanna Bugge,

Kæilodden 7,8320 tvlårslet, telf.06 - 2728 19.

»ZAKKO« perseropdræl
Colourpoint i farverne: brun, blå, blåcreme.

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, 6400 Sønderborg.

Telf. 04 - 429456.

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamosere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

Øet, 84OO Ebeltoft, telL 06 - 34 1481

»KANBALU«
Burmeseropdræt i flere farver.

Uila og Carsten Gre!1,

Bygvænget 7, Virring, 8660 Skanderborg
telf. 06 - 9277 30.

Starnnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i elle maskefarver.
Connle Grøn,

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj,1e11.01 - 604212

»TABAOU«
Cpdræt af perserkatte i farverne sort, rød,
skildpadde, blå, creme, blåcreme og chinchilla

Anne Andreasen,
Ansvej 31, 8620 Kiellerup, telf. 06 - 886349.

Slamnam OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birte Stubsgaard,
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19'tg

)9
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lvlere om vacc re : rod forkølclsessygdomlne. -

Der findes nrr en combi-vaccine (mod katte-
syge og forkøie"se i 6t skud). Man har bare
glemt at bringe rnecldelelse on.r det i dyrlæger-
ncs fagblad ! l\læste gang I får killinger vacci-
neret, spøfg o: r combi-vaccinen; den er selv-
følgelig nugei d-,,i.1g, men skulle jo også have
en stØrle virllning.

Tl,petttltihlingen (f ortsat lra side 36).
Førstc parling mellem en perser og en sia-

meser vil give en korthårskat, men allerede

ved parling mellem disse indbyrdes kan man

lave en kat me d lang pels og med siam-

kattens tegning:

l.generation: soft perser x brunmasket siam.

2. generation: lutter sorte korthårskatte.

3. generation: 9f16 sott korthår. 3/16 sort lang-

b?-r, 1l L6 siamfarvet korthår, tf t6 sitru-

la, t,et langhcir.

Denne ,,colourpoint" ligger dog langt fra
sit rdeal. Vi kan sige, at den befinder sig på

1, iipeadri klingstrin:
I l,,vrdrt cl rkkc så langt 5om )iameser(ns,

nen har stadig de store, åbne øren, ansat på

hovedets ,,hjørner". Ansigtet er i det hele for
srnalt og hagen for spids. Næsen er for 1an8

og saYner stop. set i profil. Øjnene er mandel-

f ormedc' med siameserens gode blå f arve.

|Jakken cr rund, kroppen lang og slank, især

om hofterne. Halen er for lang, men ofte godt

busket. Benene er lange, men kraftige. Ingen

,lanske colourpoints ser sådan ud mere. Det

;'ør vist kun min engelsk importercde lilla-
maskede ,,kastrat". Vcd videre avl når man til

2. t y p et.dri kl i n gstri n,'

Hovedet l.rar nu fået bedre bredde. Det viser
sig især over øjnene. Dette får ofte ørerne til
at stritte mere og giver egentlig en dårligere
top-pro{il end ved 1. trin. Tii gengæld giver
det ørerne mindre åbning ved roden. Panden
s),ner roget smal n-rellem de for højt ansatte
øren. Næsen har også bredde, men med stop
kniber det stadig, ligesom næsen stadig er for
lang. X{an kan nu ofte støde på katte med
gode pelse. Mens den lange pels på 1. trin
kun sås på dcn buskede hale og en ,,fryndse"
unJ(r' ma\trn! kan katterr nu, især om vinteren,
få den rette fyldige, opretstående pels. En
udpræget sommerfældning er karakteristisk.
Pelsen ligger ikke længere glat hen ad ryggen.
som på 1. trin. Kroppen er kortere, men sta-

dig for lang; det samme gælder halen. Øjen-
farven er stadig god. Denne type kat er ikke
sjælden og er en mg-kat på udstillingerne.

(Årtiklen ,rf.rlattes i næste ntrnnter).

I

Killinger - netop

»Al Granhaven«
1,3 rØde og vildtfarvede abyssinierkillinger til
sa lg.

lrene Juul,
Granhaven 23, 5330 unkebo, telf. 09 - 97 47 42.

»TABAQU!«

0,2 perserkillinger i farverne I og 11 sælges.
Far lnt. ch. Red Pimpernel of Great Yarmouth
(9). IVlor: Ch. Elektra af Tabas (11).

Anne Andreasen,
Ansvej 31, 8620 Kjellerup, telf. 06 - 88 63 49.

»af TABAS« - persere
3 creme/hvide og 1 creme killing til salg pr.

12. okt. efter creme/hvid han Janneck vom
lllyesborn (se forsiden) og creme hun Golden

Prlncess Luna al Great Yarmouth.
Birgit Semak,

Østerbakke 24, 6310 Broager, telf. 04 - 44 16 53.
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Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

Katte-kurve
Halsbånd - seler
tt/adskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLTJE

KIT-BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:
P:rkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 f.mk.

*
KATTEN VÅR:
Sonia Bargel
Heggevn 15 F

1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr.

*
VÅRA KATTER:
Bertil Andersson, Box 288,
701 04 Orebro,
Sverige.
Abonnementspris: 16 s. kr

*
KATTEN:
Axel Jæger,
Smakkegårdsvej 127,

2820 Gentofte.

*
RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade g

4220 Korsør
og

Alice Heinsen
Vingetoften 254

2730 Herlev
Abonnementspris: 45 kr



Nordiyl
!

specla
lands store
lforretninq
Kæmpeudvalg!-Kort

e nnger
vi sender

eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

carre's mrss 
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