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KAJORTOK' BURIVESERE

INGELISA BØRRESEN

Jeppe Aakjærsvej 20 . 9200 Skalborg Telf. 08 - '18 02 62.

Stamnavn AF KIVIO
Specialopdræt af chinchillajarvede persere,

blå, blåcreme og creme - cameo, silver-

shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla)

Killinger Iejlighedsvis til salg.

KIRSTINE Og LENE GAMMELGAARD

Ætøvq 16, 9933 Fr.havn, telf. 08 - 42051x.



hvæssebrættet Indlto Idsfortegrue Ise
12. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 40,00.

REDAKTION:

Susanna Bugge,

(ansvarshavende),

Kærlodden 7,

3320 Mårslet.
Telf. 06 - 272819.

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvei 5,

9000 Aalborg.

Telf. 08 - 12 08 15.

Winna Greve,
St. Stege 13,

Dyreborg, 5600 Fåborg.

Telf. Og - 61 1981.

Norma Agersnap Larsen
(annoncer)
Skolegade 3

6670 Holsted.
Telf.05 - 3928 18.

GENETISK STOF:

Erik Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet.

Telf. 06 - 27 2819.

Gengivelse af bladets indhold
er kun tillade mod angivelse
al kilde.

YENDSYS5EL MA5KINSATS BJEq6BY, 98OO HJøRRING

FORSIDEB!LI.EDE:
Samoto Tiga Telly (han) er en af Englands

allerførste Tabbypoint (seal) Colourpoints. -
Ejer: Miss Monika Forster, Middleser.

Eksklusionsparagraf, ja eller nej
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Reda.ktionen øfsløtet den 29. nouentber 7977

DEAD-LINE:

til næste nummer, der forventes i slutningen

af matts 1978, er 15. februar.
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>{V
Bør vi have
en eksklusionsparagraf - ?
Fra tid til anden dukker dette spørgsmål op, nu sidst

som et forslag til vedtægtsændring på generalforsamlin-

gen, og igen i forrige nummer af Hvæssebrættet. Det

kunne måske derfor være nyttigt inden næste general-

forsamling at overveje, dels hvilke behov man kan have

for at ekskludere et medlem og dels, hvilke muligheder

der et med de nu gældende vedtægter.

Behovet for eksklusioner afhænger meget af den på-

gældende forenings art og størrelse: En lille lokal for-

ening af selskabelig art, f. eks. en skak' eller bridgeklub,

har kun mening, hvis man befinder sig godt i hinandens

selskab. Det er derfor naturligt, at man ikke blot kan

melde sig ind (der er ofte en regel om, at man skal

anbefales al nogle, der allerede er medlemmet), ligesom

det må være tilstrækkelig eksklusionsgrundlag, at de

andre ikke finder, at man passer i selskabet. For en

politisk eller religiøs forening er det tilsvarende væsent-

ligt, at man har den rette tro om henholdsvis denne og

den hinsidige verden.

Når man derimod tænkei på en stor, landsdækkende

forening med det formål i fællesskab at fremme en eiler

anden sag, er situationen helt anderledes: Idet forholdet
mellem medlemmerne alene er baseret på den fælles sag,

vil det være naturligt, at man optager enhver, der er

villig til at betale et kontingent til dens fremme, og at

man ekskluderer den, der direkte modarbejder forenin-
gen eller dens formål.

Medlemskab af en forening har karakter af en kontrakt
mellem mange, eller om man vil, meliem den enkeltel.

og de andre, hvor vedtægterne udgør selve kontraktensi

ordlyd. I en kontrakt meliem to personer vil der i reglen
være bestemmelser om kontraktens opsigelse. De tilsva-
rcnde regler i en foreningsaftale 'redrører udmeldelse,

henholdsvis eksklusion, dvs. de manges opsigelse af kon-
trakten med den pågældende, og der er jfr. ovenstående

fo rmig at se intet odiøst i, at en mindre, selskabelig

forening har vedtægter, der tillader eksklusion ,,uden
grund", altså blot fordi de andre ikke længere ønsker
den pågældende som medlem.

Hvis der imidleltid ikke står noget i vedtægterne om
disse ting, er den stiltiende forudsætning den, at med-

lemmet kan opsige kontrakten når som helst, medens
tlen er uopsigelig fua foreningens side. Dette betyder

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Alborg,
telf.08 - 1208 15.

NÆSTFORMAND:

Jean Price,

Kobbelhøjvei 19,

9260 Grstrup,

telt. 08 - 31 43 93.

SEKRETÆR:

6usanna Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet,
telf. 06 - 27 2819.

UDSTILLINGSSEKR.:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 25 32.

STAIilBdGSSEKR.:
Birgit Semak,

Østerbakken 24,

6310 Broager,
telf. 04 - /t4 16 53.

KASSERER:

Erik Ir/rinster-Swendsen

Vibevei 22

4171 Glumsø
telf. (03) 64 67 66.

Giro: 5 06 85 09.

BESTYRELSESMEDLEM:

Norma Agersnap Larsen,

Skolegade 3,

6670 Holsted
tel,. 05 - 392818.
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Slamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores

(creme perser).

Opdræt af perserkillinger efter
cl:ampionforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

ikke, at man er aiskåret fua at ekskludere et
mediem, idet man kan benytte aftalelovens
bestemmelser om adgang t1l at hære en kon-
trakt i tilfælde af modpartens misligholdelse
til at ekstrCudere et medlem, der ikke over-
holder vedtægterne eller modarbejder forenin-
gens formåI. Som eksempel på forhold, der
ville berettige JYRAK til at ekskludere et
mediem kan således nævnes: falske opgivel-
ser på parringsanmeldelse eller starntavlerekvi-
sition, afhændelse af killinger uden stamtavle
(FIFe-regel), stamtavle eller sundhedsattest,
der i virkeligheden er udstedt til et andet
dyr osv. Som et kuriosum kan nævnes, at hvis
den foreslåede bestemmelse om, at medlem-
merne skulle være forpligtede til at følge
klubbens retningslinier for forsvarligt katte-
hold var blevet vedtaget, ville det være eks-

klusionsgrund ikke at gøre det, og den fore-

slåede eksklusionsparagraf var således i bed-
ste fald overflødig.

Det er således klart, at aftalelovens hæve-

beføjelser er fuldt tilstrækkelige til de behov,
der i JYRAI{ kan opstå for eksklusioner.

Fremgangsmåden er følgende: Forslaget,
der kun kan begrundes rned vedtægtsbrud'
eller anden klar misligholdelse, sættes på
dagsordenen for en generalforsamling, og det
berørte medlem varskoes specielt i anbefalet
brev. Indtil og på denne generalforsamling er
medlerurnet stadig med.lenz, specielt har det
stemmeret om sin egen eksklusion!

Som det ses, er det enkelte medlems be-

skyttelse mod vilkårligheder og personlig for-
følgelse langt bedre end ved den af misrøgts-
udvalget foreslåede eksklusionsparagraf. Mit
svar på titlens spørgsmål er derfor afgjort
nei. Erik Bugge.

KONTINGENT FOR 1978 ER FORFALDEN TIL BETALING PR.31. DECEMBER

1977.\FøLGE GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING ER BELøBET KR. 65,-

FOR HOVEDMEDLEM OG KR. 10,- PR. FAMILIEMEDLEM.

GIROINDBETALINGSKORT ER INDLAGT I BLADET.
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FIFe-nyt!
De for danske opdrættere vigtigste beslutnin-
ger truffet på FIFe's generalforsamling i Pa-

ris den 25.-27. november 1977:

1) Alle de på GCCFs liste anførte dom-
mere må herefter benyttes uden nogen form
for restriktion.

2) En tilnærmelse til ensartede, progres-
sive stambogsføringsregler. Ti1 denne beslut-
ning skal bemærkes, at Frankrig, Belgien og
Italien nægter at indføre katte i deres resp.
hovedstambøger (LO), med mindre katten har
3 generationer af samme varietet bag sig. Dvs.
en blå perser f. eks. shal lcate 3 generationer
blåt bag sig. Er der 6n sort (eller en anden
farve), bliver katten ført i experimentalstam-
bogen (RIEX). Det oprindelige krav gik ud
pi, al ølle lande skulle følge disse regler. Den
stØrste opposition mod dette kom fra Tysk-
land og Holland, og efter en hæftig debat
enedes man om ovenstående beslutning. Sam-

tidig gav man Frankrig, Belgien og Italien lov
til at overføre de til Frankrig, Belgien og Ita-
lien importerede katte til RIEX, hvis disse

landes krav om 3 rene generationer ikke er
opfyldt på otiginalstamtavlen.

l) Påbudet om ikke at stambogsføre mere
end 2 kuld om året fra den samme hunkat blev
yderligere styrket ved en tilføielse i teksten
gående ud på1, at fuet begynder ved fødslen af,

et kuld (evt. det første). Dvs. fødes det et
kuld i december 1977, må moderkatten få
stambogsfort et kuld til i perioden indtil de-

cember 1978. (Disse regler har ikke hidtil
været anvendt i Danmark, men da det udtryk-
kelig står, at FIFe's regler er minimumskrav,
landene kan kun skærpe dem, må det io være
på tide at overholde dem).

4) Blå-tabby korthår fik accepteret en fore-
løbig standard for et år, dog uden certifikar
status. Varieteten kaldes opdræt 20 BLT med
speciel angivelse af tabbymønstret, f. eks.

tigr6 (stribet). Det skal samtidig bemærkes,
at opdrætsnummeret for blå-tabby langhår er
8a.

5) Endelig standard for Norwegian Forest
Cat (Norsk Skovkat) blev accepteret med cer-

tifikatstatus. Varieteten fik opdræt nr. 1J NF.
Det blev betinget, at udelukkende katte stam-
mende fra Norge kan blive stambogsført un-
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der dette opdrætsnummer. I denne forbin-
delse blev det besluttet, at den amerikanske
Maine Coon ikke vil blive anerkendt af
FIFe i de næste par år.

6) En skarp adskillelse af varieteterne Chai-
treux og British Blue blev vedtaget. Der er
af hr. Rossi udarbejdet ny standard (dog uden
pointskala!) for Chartreux'en, hvorimod den
i 1975 gældende GccF-standard vil blive an-
vendt ved bedømmelsen af British Blue. Den-
ne standard skal i løbet af de næste 3 år
langsomt kcordineres med GCCF's standard fra
7976, hvori en lige næse er påkrævet. I(ryds-
ning af disse to varieteter må ikke længere,
f inde sted. Opdrætsnumn-reret f or disse va-
rieteter er uændret 16, men dog med tillæg
af Chartreux hhv. British Blue.

7) På foranledning af et avlsrestriktions-
forslag fra Italien blev et udvalg bestående af
Mme. I{ollenstein, Mme. Ravel, Mme. Heu-
ser, Mme. Hackmann, Mme. Rossi, Mr. Man-
nes og Dr. Martin nedsat til at udarbejde et.
forslag til krydsningsmuligheder, der kan an-

befale hhv. ikke anbefales, samt forslag til
progressive retningslinier for stambogsføring.

8) Crememaskat Siam blev ikke tildelt cer-

tifikatstatus. Sagen kan genoptages om ) fu,
hvis der til den tid er sket en kendelig for-
bedring af kontrastetne.

En skærpelse af standarden f.or rødma-
sket siam (RP) gående ud på, at CACIB til-
bageholdes, hvis katten ikke har røde kontra-
ster på benene. En generel skærpelse for alle
siam i gruppe 24 gå,r td på, at ,,pletter på
tyg, tnaye og flankerne er væsentlige fejl".

9) GCCF's standard for vildtfarvet aby og
rød aby blev godkendt. Resten af ændringerne
fra L976 gennemgås og forelægges til accept
ved næste generalforsamling.

10) Ved fremtidige udstillinger opdeles
Best io Show-udtagelserne i følgende: Lang-
hår, Siam plus Orientalsk Korthår plus Ha-
vana samt øvrige korthår.

11) Ændring i standarden for Birma (13c):
,,Hvide pletter i de brune områder er diskva-
lificerende. Disse dyr må ikke anvendes i av-
len". Desuden: ,,Manglen af sporer pi bag-
benene medfører tilbageholdelse af certifikat".

Der er desuden foretaget følgende ændring
i pointskalaen:

Nu: Før:
Krop 20 20
Hoved og øjne 20 20
Farve 15 15 Pels



Aftegning på forben 5
Åftegning på bagben 5
Sporer på bagben 5
Hale 15
Pels og kondition '1.5

30 Farve og
behandskning

15 Hale

100

100
12) Det absolutte forbud mod krydsning af

Chinchilla med Shaded Silver er ophævet.
13) Herefter er det op til hvert land at

bestemme, i hvilken alder killinger forlanges
vaccineret.

1.4) Betegnelserne for skildpaddemaskede
Colourpoints er for eftertiden Colourpoint'
Torties. Forkortelserne er som følger:

1lb - BTP blir-tortie.
1lb - CTP chokolade-tortie.
llb - LTP lilla-tutiq.

Som følge af ovenstående er betegnelsen
for creme-masket

1lb - CrP.
N{an anerkendte Tabby-point, hvis forkor-

telse er: 1lb - TbP.
Colcurpoints konkurrerer i følg. glupper:

Seal-Point of Blue-Point hver i sin gruppe
med certifikatstatus.
Chokolade-, lilla- og rødmaskede samt
Seal-Torties i 6n gruppe med certifikat-
status, og Creme-maskede samt Chokola-
de-, Blå- og Lilla-taorties sammen rne(
Tabby-Point i 6n gruppe, dog uden
ce rtifi katstatus.

Det blev bemærket, at cler er en fejl i sid-
ste års GF-referat, idet det d6r anføres, al,
Chokolade-rnaskede går i en gruppe for sig
r.ned certfikatstatus. Dette er ikke tilfæ1detl!
Se ovenfor.

15) For burmesernes vedkornrr.rende blev
det besluttet, at de forskellige ensfarvede går
i grupper for sig, hver med certifikatstatus. I
standarden for creme og rød tilføjes: .,Ved
iarvefejl ingen CAC". Samtlige torties kon-
kurrerer i 6n gruppe med certifikatstatus.

16) GCCFs standard for Cornish Rex blev
accepteret. Pointskalaen er herefter som følger:

Pels 35
Knurhår og øjenbri'n )
Hoved 75
Øjne 10
Ørcr 10
Krop og ben 20
Hale 5

17) Der er vedtaget en standard for Orien.
talsk Korthår (div. farver). Farverne 29 (ha-
vana), 29 c (lavender) og 29 sb (ebony) er
med certifikatstatus og dømmes i hver sin
gruppe. Farye 29a (b1å) dømmes for sig, dog
uden certifikatstatus. Farverne 29d (rcd),29e
(tortie) og 29f (creme) dømmes i 6n gruppe
uden certifikatstatus. Farve 29x (any other
variety) dømmes i 6n gruppe, hvor ingen
kvalifikation gives (f. eks. excellent etc.),
men man placeler kattene som I, II, III og
IV (scm i opdræt 26 og 1.3a); disse katte
kan ikke deltage i konkurrencen om Best
in Show.

18) Ved eksamensaflæggelse til bcdømmelse
af Birma skal man dømme mindst 20 eksem-
plarer af varieteten. Eksamen for Langhår og;

Birma kan tages på 6n udstilling.
19) Der var til rnødet udsendt forslar3 ril

ændringer af FIFEs statutter. De fleste til-
stedeværende var enige om, at forslaget blev
fremsendt alt for sent (kun 10 dage før gene-

ralforsamlingens afholdelse), og man afslol;
derfor dets behandling. Der blev nedsat et
udvalg til bearbejdelse af forslaget. Udvalgei
består af Mrne. Ravel, -N{me. Hollenstein,
Mme. Heuser, Mme. Rossi, Nfr. Aikema, Dr.
David og -N{me. Remborg. Det bearbejdede
forslag skal være landene i hænde senest 60

dage før afholdelsen af næste generalforsam-

ling. På grund af udsættelse af dette punkt
på dagsordenen forlænges overgangsordningen

for de klubber, der ønsker association til
FIFE (OVEK. Østrig, og Mundikat, Hol-
land). Søsanna Bøgge.

5
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Ved overførsel fra indbetolerens konto:
Postgirokonto nr. Underskrift

lngen

Medlem nr

Tll maeklnel aflæenlng . Undgå yenllgst at akivo I denno rubrlk

>01< +5068 509<

rftq GIRO NDrErALNGsroRr

Postgirokonto nr.
Boløbmodtoger

5068509
Jydsk Racekatte Klub

Vibevej 22

4171 Glumsø

Porto for indbetaling betales KoNTANT

Der må ikke kleebes frimærker på denne blanket,

Bet. § §030 (373)

6rena navn og



GREAT YARMOUTH'S

Ud.stillingsresultater i 7976:
Lonni of Great Yarmouth, sort

perserhan, CAC, CH, Best in
Show, Hamburg.

Golden Fiona of Great Yarmouth,
CACIB, int. ch. og bedst i mod-
sat køn, Luxembutg.

Mixed Nana of Great Yarrnouth,
blåcreme, CAC, Ch, bedst i mod-
sat køn, Bremen. Det samme
i Danmark.

Silver Viva of Great Yarmouth,
CAC, Hamburg (11 piger i åben
klasse), CAC, bedste chinchilla og
Box i København.

Hanhatte:
Int. Ch. BLYTH VAGÅBOND,

creme han.
SYLVANDA SOLO, blå han.

Bedste langhårsungdyr 1976.

Golden Filicia of Great Yarmouth,
bedste langhårsungdyr i Køben-
havn.

Golden Sandy of Great Yarmouth,
CAP, København.

Nelly-Jane of Great Yarmouth,
2:<CAC og bedste blåcreme.

Black Jolly of Great Yarmouth,
CÅCIB, BIF, Int. Ch., Bremen.

Black Josephine of Great Yarmouth,
CÅC, Champion, København.

Black Thalia of Great Yarmouth,
CAC, Frankrig.

Felino of Great Yarmouth, blå-
creme, 7x 1, ungdyr.

Glædelig jul til alle hatteaenner.

EDEL RINGSTED

(medlem af JYRAK)

Manderup, 3550 Slangerup, telefon 03 - 33 48 44
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KATTE?HVORDAN HOLDER VI
Det gør vi på to måder. Dels i begrænset fri-
hed få kilometer fra Københavr-rs rådhus på
en lille ussel, femkantet grur-rd kilet ind mcl-
lem ringvej og bane, og dels, to måneder om
iret, i fuldstændig frihed i et ret lilIe som-
merhus på et stort stykke stlandeng på en
lille ø.

Huset i København flyttede vi ind i for
et år siden, og vi havde dengang fem voksne
franx: en meget ældre kastreret herrc, tre
avlshunner, 2-4 åLr gamle, og en netop køns-
moden han.

Vi havde indtil da boet i et stille og ikke
særlig trafikerct villakvarter, 1.rvor kettene hav-
de levet i fredelig san.reksistens med kvarterets
ret mange katte og auden klager fra naboer.
De syv ku1d, vi havde i de år, fik o1;så lov
til at kon-rme ud i haven, når deres mor fanCt,
at de var gamle nok. De løto aklrig væk, men
selvfølgelig har vi tit og ofte kravlet rundt,
under kvarterets buske for at finde en saynet
l<illing - men hver erestc gang blev killingen
iundct inden døre i dødlignende søvn, i bog-
reolen, i bunder-r af et skab, bag fyret, på
garderobehylden, i en indkøbstaske osv. osv.
Et par ord om husordenen dengang er vist
nødvendige. Reglen lød: Alle katte inde om

Af Else Liiders

natten, og når vi ikke er hjemme! En lille
indisk mcssingklokke med meget høj klang
blev indført som ,,madklokke" og kom siden
blot ti1 at betl,de ,,kom". Vægdåseåbneren blev
ret hurtigt killingernes ,,idol". Lyden af den
gjorde et øde køkkengulv til et myldrende,
skubbende, puffende virvar, så den blev brugt
som signal, også når maden kom fra gryder
eller køleskab. Natmad var oblillatorisk, og
skulle vi hjemn.refra på forskcllige tidspunkter,
blev spisetiderne forrykket til kort før vores
afgang.

Systemet fungerede fint. Dog vil jeg ikke
fortie, at jeg sikkert har vakt en del undren,
når jeg i en sen aftentime har lusket rur-rdt

i det stille villakvarter og ringet med en klok-
ke i en højt løftet arnl. En anden situation,
der gjorde dybt indtryk på mig, r,ar, da Bjarne
cirklcde rundt om huset iført kjole og hvidt
- og træsko, mens han holdt dåseåbneren fotar-r

sig og drejede af al magt. - Katten koml

Det stØrste problem dengang var, at vi udvik-
lede en alvorlig løbetidsneurose. Hankat hav-
de vi ikke, og på det tidspunkt fandtes der

7
Familieidyl /sot manxerne
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endou to manx avlshanncr, omend de boede
indtil 100 km. væk. Altså pigerne skulle
hcldes under opsyn. og om morgeni'n t,lei.
dørc. tig vinduer først lukket op efter for-
rLøden kortrol. Vores ældste hunhat,,,il-as-
minc", nu oldemor, så dog sit snit til at

stikke af enganåJ, og da hjalp hverken klokker,
dåseåbnere eller delikatesser. ,,Laura" blev
resultatet af den tur. Hur-r blcv seilere anei-
kendt i noviceklasse og hører nu til dcn iaste
stok. Lad mii; san-rtidig prrscntcrc ,,Rasmine"s
ældste datter,,Sylvia", der med myndighed
og urokkelig ro styrel- huset, Både to- og fir-
benecle respekterel hendcs afgørelser. Hun er
smuk, aristokratisk, utrolig krukket og p-r-a-g-t-

f-u-l-d. At hendes vartegn den lange blå hale
på hendes næsten hvide fremtoning er en

skændsel ifølge FiFe og til hinder for', at

hun kan stambogsføres, anfægter hende ikke.
Flendes killinger cr af fremragende kvalitet,
men de må turen genfiem noviceklasse for at

få det ,,blå stempel".

Nå, vi flyttede til, hvad vi håbede skulle
blive den ideelle bolig fot os to mei.rnesker

og kattcne. Plads nok - masser af plads end-

da - arkitekttegnede katte-ud- og indgange.
der blev seriøst behandlet og konfirmeret af

Københavns kommune. 2,2 n hø1e havemure
blev bygget, men det viste sig dog snart, at

de kunne forceles, så de måtte forhøjes mcd

50 cm høje, klare acrylplader, der blev mon-
terct på n-ietalvinkler. I resten af r-raboskeliene,

hvor der i forvejen var høje tjørnehække,
blev cler opstillet hegn af 2 meter høje bølge-
alum:ir.riumsplader indenfor hækken. (Det er ct
m:rteriale, som er absolut klatresikkert). Elek-

lrisk. hrgrr l^lcv,,rtrvqjrt. mctt upgirrt ig.n.
De strømførende tråde ville være udsat for
idelige berøringer fra grene og plantcr, der
r,ille lede strØmmen i jorden og derved biive
r.irknirgsløse. Pladerne lukkede ganske vist
for udsigten, men det var en fordel, for vi
havde ingen.

I dag findei vi, at pladerne klæder huset,
der også har vinduer af aluminium, og vi
håber at fir lerbunkerne forvandlet til en lille
,,cksotisk" har,e med nedsat strzjniveau. Pia-
derne giver også læ og reflekterer l1,s- og
varmestråler. Hankat, hunkatte, ungdl't og
killinger færdes i skøn samdrægtighed overalt
i hus og have - går ud og ind. som det pas-

sel dem. I et stort rum i underetagen, i daglig
tale kaldet kattekælderen, cr der oppe undcr

Alanx-por/ret.l

Ioltet montelet en magnetdør, der gennem et

krumt 20x20 cm eternitr'ør fnrer op i haven.
Nla,gnetdrtren nås ad 2 forgrcnede J-,tr meter
lange, tykke træstammer, som støder sammen
under loftet i det hjr,rrne, hvot lemmcn er an-

bragt. Årrangcfircntct er ikke uden dckolatir'
værdi og samtidig n-reget benyttct som kraclsc-

træ og tumleplads. I kattckælderen står oi:så

de firkantede tissebakker på rrkke og gelecl,

og vi l.rar sammenf lil<ket Iavpris-ki;I.:kenele-
merter til cn høkkendisl< og montcrct vask og
overskabe. Vi fik vrøvl med b.vgningsmi'ndig-
hederne ovcr det indfald. men efter at dct var
s.vnet 5-6 gange, fik vi endelig at vrdc. at det
ikke var til hindcr for at få bygningsattest.

,,Køkkenet" blcv stuvet med dåsemad, tør-
fodcr, kattegrus, legetøj, kalrme, bøtstcr, vita-
miner og de 117 anCre ting, der på m-vstisk

r,:is invaderer huset. når man holdrr kattc. Et
udstillingsbur og et,,langtursbur", 60x100
cm - skræddcrsyet tii bilcn, frk fjernet lågerne
og blev opstillet og mor.]teret som barscisstuer
cg fungereCe siden som krar,legårde til killin*
ger. Også en kummefryser til kattemad fandt
plads, for kongstarken var, at alt det, som
grisede til, skulle foregå hesncdc, altsir også

måltiderne.

Vore katte får for en stor del grovfoder. der
giver en masse tandarbejde. l-isk serveres ofte
rå, f. eks. l-ralve honfisk, hvor også bcncnc
fortæres. Kyllinger og poularder, rå og stegte,

bliver kun delt i få stykker, og også skrog
serveres. Kun midterstykket af de krar'tigste
rørknogler levnes, og selv helt små killinger.
der aldrig har smagt andet end dcrcs mors
mæ1k, går uopfordret i gang mcd grovfoderet
og klipper og knaser i cn rum tid. Efter at

de er begyndt på dct systcr.l.r, er det slut n.red
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at gnave papæsker, legetøj og meget andet
i stykker. N{aden serveres smukt i skåle, men
bliver selvfølgelig slæbt ud på gulvet, der er
belagt med nåiefiltfliser med fast bagside, der
l<an tages op enkeltvis og som tåler vask og
desinfektion. En reservestak ligger klar, når der
bliver for slemt - og det bliver der jævnligt.
Alle katte tilbringer megen tid dernede trods
fri adgang til hele huset, og der ser ofte ud
som om en tyfon har hærget. Væltede kasser
og kurve, bark {ra stammerne og tissegrus på'
gulvet. Tæpper i bylter på underlige steder og
masser af mystiske ting, der er ,,stjålet" rundt,
omkring og nedblagt som koryfæer - en sok,
en Iynlås, en btystholder, visne blade og liget
af en forgumlet regnorm. De højt elskede pa.
pirkugler, også kaldet vatkugler, maltrakteres
til de får udseende som en meterlang, godt
brugt forbinding. En dag var det hele spundet
samfilen af kilometervis af strikkegarn, der
efter en tur rundt i kælderen var leget op ad

trappen, rundt i stuen og derpå sendt ud over
afsatsen og til sidst igen filtret rundt i sam-

mensuriet i kattekælderån. Det r ar som en

kæmpeedderkop havde spundet hele huset
sammen, og vi faldt ustandselig i garn. Jovist,
manx er usædvanlig legesyge og fantasifulde.
Men et hus i den tilstand kunne nok få en
kattekonsulent til at besvime.

At kattekælderen er så attraktiv, og killingernq
tilbtinger så megen tid dernede og i haven
uanset årstid, har den fordel, at de ailerede
meget tidligt udvikler en utrolig adræthed,
fysisk styrke og pragtfuld tæt pels. Til gen-

gæld biiver de lidt langsommere fortrolige
med alt det underlige, som mennesker nu 6n

gang gitr og Bør. Trods det, at vi tilbringer
megen tid dernede, er vores uCfcldelser d6r ret
standardiserede. Husets store areal er måske
her en ulempe, rnen nu v6d vi altså det og
kar gtt i gang med at få det forhold ændret.
Imidlertid har den rigelige plads der-r fordel,
at der altid et steder, hvor ea kat kan finde
fred og ro, f. eks. en hunkat, der vil have
fred for sine store kiilinger. Døre findes
næsten ikke i huset, kun til toiletter og vind-
fang. Vindfangene, både mod vej og bag-
indgang, fungerer fortræffeligt som sluse og
hindrer, at kattene smutter ud i den brølende
trafik. Alle ø'trige døre i huset er anbragt,
i glasfacaden, der vender ud mod den lukkede
have. Vinduerne til den modsatte side er
bundhængte og åbner indad og kan derfor

ikke forceres af katte. Typen hedder drele-kip
vinduer.

Om sommeren - som sagt - flyttet hele taber-
naklet på landet. Bilturen er intet problem,
køtesyge er heldigvis ukendt i vores stamme.
Kun gennem vores gamle mis, der i en høj
aldet sagde farvel til os for nogle måneder
siden, kendte vi tilstanden. Han døjede slemt.
I år ankom vi med J hunkatte, 5 elleve ugers
killinger, et daggammelt kuld på fire og
,,Adam", Danmarks eneste manx-avlshan, en

meget kønsbevidst ung herre, og kun hun-
kattene kendte stedet. Alle bekymringer viste
sig ubegrundede. Efter en kort seen an var
stedet accepteret - betingelsesløst. Tissebak-
I<erne blev fundet og brugt, det blev råbt
på mad osv. Årealet blev afsøgt i større og
større cirkler, afbrudt af ustandselige smut
ind i huset og ud igen. Udover ,,Adam" følte
ingen trang til at bevæge sig ret langt væk.

Interessant var det at ia1ttage killingerne, der
følte sig som stafldset af en usynlig mur i en

vis afstand fra huset. Kort efter ankomsteo

vai den usynlige mur ca. 20 meter borte,
en måned senere ca. 40 meter og efter endnul

en måned ca. 60 meter borte. Ingen lokkende
kalden eiler mødrenes eksempel kunne drive
dem længere. Det samme gentog sig, da næste

kuld voksede op. Med de voksne katte var
det en tradition, at når vi gik tur, skulle de
rned, så vi spadserede altid af sted med en'

hale af katte eftel os, fuldstændig som vai
det hunde, vi luftede. Sakkede 6n agterud,
kom den springerrde. når vi kaldte. Bevægede

vi os mete end nogle hundrede meter væk,

vendte de om og gik hjem eller ventede på,

at vi kom tilbage, og indtog så deres plads

i processionen. Heroppe kom klokke og dåse-

åbner igen i funktion efter de garnle regler

- og virkede.

.Fiunkattene satte sig for, at de selv ville
eLnære detes børn - med moseg.rise. De blev
hjembragt i triumf i hundredvis (jeg over-

driver ikke), og killingerne var ellevilde. Her
trak vi glænsen. Dette skulle ikke foregå
indenCørs. Vi greb den kat, der var nærmest

mosegrisen, og det udløste en automati!:, der
fik den til at hugge tænderne i byttet. Den

blev sat udenfor, og hele banden fulgte med.

Alle døre blev så lukket, og de respekterede

snart, at dette kun tolereredes udendørs. Når
killingerne er små, bliver kun dræbte mose-
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Ink Spot Qttintessenzd, her 1rudr. gantnel.

grise bragt hjem. Senere skal killingerne selv
lære, hvordan taan .g,Ør. Her blar.rdeclc vi os.

Gummihammerer-r lå parat. Det blcv Bjarnes
job. jeg var for fejg. Blutalt - ;'a, men vores
bekendtskab med mosegrise havde været umå'
deligt dyrt og ulykkeligt. Vi havde i over
ti irr levet efter dcvisen: Vil du ha' et træ,

så plant til I heldigste fald æder mosegri-
sene kun de ni. Øen er simpelt hen perforeret
af mosegrise. Åndre lægger mængder af gift
ud. Er giftdødcn mere human næppe, men
det foregirr jo under jorden. Og hvorfor er
der disse millioner af mosegrise? - Indgriben
i den økologiske balance. For at mennesker
kan få lov til at skyde flest n.rulige harer
og fasaner, bliver alt, der tmer dette. her-
urder ræve og katte, skudt. Ifølge jagtloven
er en kat et skadedyr, der frit kar-r nedsky'des

nret rundt, blot den bevæger sig 150 meter
hjemmefra. Altså også hunkatte, der har kil-
linger, kan legalt nedskvdes.

,,Kattens Værn" er interesseret i at påvirke
lovgivningen på dette punkt. Er det ikke en

sallj soln også racekattefolk og katteejere kun-
ne bakke op? Jeg hører meget gerne fra inter-
esserede-

Som afsluttende bemærkninger til dette kat-
tehold i optimal frihed må jeg først sige, at
vi aldrig nogen sinde har mistet en kat og
aldrig haft en kat impliceret i trafikuheld eller
ar-rdre alvorlige uheld. Klammeri med arts-

fæller har de dog med mellemrum været udsat
for, men ikke af alvorlig karakter og uden

10

at få varigt m6n af det. Også s-vgdomme er s:i

godt som ukenrtc hos vore katte. Måske ikkc

mindst for:di der er tale om manx. kan dct

lade sig gore. Denne laces robusthed, htrrtig-

hed, selvtiilid, enestående intelligens og reak'

tionsevne samrrlen med dens stær'ke tilknytning

til sit hjem er det martpåliggende for os som

opdrætterc at bevare. lgcnskaber, som sam-

men med ligevægthecl, br:agende spinden, eks

tatiske kæletute mcd piiffcn, stangen, gnub-

ben og trimler omkuld og evnei trl at for-
nerrme lnerl.leskers sindstilstand: Om hr.ornår

det er mest fornuftigt at holde sig lidt på
afstand, og hvor det er tid for at lukke op
for sit enorme udtryksregister - er grunden
til, at uarx for os siår som den idec'lle katte
race. Syncl, at clen er si godt som ukendt.
Utroligt. at vi kan få lov til at være cneste
opdrættere. lvlanx'ens popularitet i USÅ vokser
hastigt i disse år.

- Ja, merr en kat skal da ha' cn hale, l1,cler

det. Selr- det kan reccn præstere" Der fødes

sandelig masser af manx med store, f lotte,

buskede haler.



Perler fra MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

Model ELITE
nr. 50260

16x15 cm.
Grå plast.

l\4odel MORTENS
tr/ini Door
nr. 50160

14x17 cm.
Grå metal.

AIS CarI Fr. Mortensen
Brilowsvej 5C . 1870 København V Telefon 01 - 246702

Nærmeste forhandler opgives!

Stamnavn MA ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN

Vorslunde . 7323 Give . Telefon 05 - 73 16 85.

VEJLE DYREPENSION
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle

I

t1

En VIPPELEM

er løsningen!



sit hyr med at jage kattene væk fra sin skåI.
Nu ville nogen nok bemærke, at det nu sik-
kert er kallunen, kattene er efter. Det er ikke
tilfældet, for lykkes det kattene at jage hunden
væk, så guffer de i sig blot med undtagelse
af kallunen, som med sikker ,,hårld" bliver
skubbet til side.

Så er det, jeg fandt på følgende: Kogte
nogle torsk i saltvand. Overhældte en portion
L,\TZ med fiskevandet og blandede fisk i
(y2 tnr, y2 LATZ). Når herligheden køler af,
er den serveringsfærdig.

Få denne måde får kattene alle de fyld-
stcffer, som deres maver har så godt af; vi
har si at sige aldrig tynd-mave-problemer, og

de får også deres behov for grønsager dækket.

LI,TZ kan fås hos de fleste dyrehandlere i
pakninger fra I-25 kg. Susanna.

Iler er så lack og Jill,
lo salc,tabby earopåer, sont
i øjebliAhet er Lot,ed-
personerne i BBCI
terie Blue Peter.
Serien har Aørt i Englø-nd
i flere år, blot Aattene
tkiftet ud.

5 von Crafack
Champion RANGOON WIIVSEY (brunmasket), 2 CAC|B.

Leukæmitestet.

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej .6740 Rramminge. Telefon 05 - 173669.
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.'PIJEI(ROGEJV
Man Iæser io alle steder, at katte skal spise,
grønsa9er. Men, vil alle katte det? Jeg har
et par stykker, som vender sig bort med væm-
me1se, når den daglige ration er iblandet
kogte gulerødder, ærter, bønner, hvid- og
blomkåI, eller hvad sæsonen nu byder på.
Disse katte har så selv ledt mig på sporet af,
hvad de godt kunne lide. Min hunds daglige
ratiofi.. af kallun bliver tre gange om ugen
blandet med et færdigprodukt, der hedder
I-.LTZ. Det har vist sig, at L.LTZ er noget,
alle katte er vilde med. Lfølge varedeklaratio-
nen består dette produkt af kornsorter, ani-
malske proteiner, oliekager, fedtstoffer, mine-
ralsk foderstof, tørrede grønsager, gær og vita-
minblanding. Duften er meget appetitlig, og
det er konsistensen også. Hunden havde altid



SHADED SILVER PERSEREN
AI Barrie C. ]intnieson.

Shaded Silt,er pertereil, (13a SS) blett godAendt på FIFc'r generallorsamling den 23.-
26. :ept. 1976 t,å Ilotel Scbuarzer BocA i lYiesbaclen med ret til at AonAarrere onz

cbatnpioncertilikat (CAC) og internutional cbarnpioncertiliAat (CÅCIB).
De lande, der stetttte for lorslaget, ttar Australien, Belgien, Dantnarh, Vesttysk-
land, Norge, Ø.rtrig og Sterige, ntens Hollctnd, Franhrig og St,ejts sternte itnod.
Et atltrl,hAelis4t forslag fra præsintlenten, t'ru Ho/lensteir, b/et godtaget ted afsren-
ningen: Shaded. Silter sh.al suare til stranJarden og rbetinget lsaae grotne ajne og
nå iAhe hate en grøn ring i gile øjne.

For at finde Shaded Sih'ers oprindelse må vi
bevæge os tilhage til omtreot 1880, da en røg-
farvet kat blev parret med en silvertabby. En
fra denne Darring stammende hunkat frem-
hragte den første Chanchilla-hankat. Denne
lrr. Sl/r., Lat hliu. hler e:r meser lcr'Ør'r'rt

vinder pir en udstiiling i Crystal Palace i Eng-
land. Han døde i en alder af 17 år. Hans
krop blev præpareret og kan endnu i dag be-
skues i National I-{istory }r,Iuseun'r i South
Kensington; London.

Uklar s/tnltrrd.
I 1894 dukkede en Chinchilla persel op på
en udstilling i Crystal Palace. Dennc var
imidlertid ikke sammenlignelig mcd dc Chir-r-
chrllaer, som vi kender dem i dag, idet han
har,de en meget mørkere pels og striber på
benene.

Fin foren:ing bler. danrct i 1900 a{ Mrs.
Charnbers, Englar-rd. Denne forening inddelte
..silveren" i tre kategorier: Chinchilla, Sha-
ded Silver: og Silvertabby. Foreningen havde
kun en kort levetid; indtil grundlæggeren
udvandrede til Amerika. Samme år grund-
lagdes en ny forening, som straks godkendte
de tre varianter med tillæg af den røgfarvede.
Som man kunne for:vente, blev Shaded Silver
s:I atter udelukket i 1902, da mange dommere
ikke kunne kende forskel på de to varianter
Shaded Silver og Chinchilla. På en udstil-
ling blev t. eks. en kat bedømt i begge varie-
teter oEI vandt begge I

L1s og nørL"

Den nuværende standard for Silver Shaded er
bedre specificeret. Der findes to farvevalien-
ter af silver-perseten: den lysere er Chinchil-
laen, hos hvilken helhedsindtrykket er en ren
silverfarve på hvidt underlag med en sort

,,ticking" på ryg, fianker, hoved og hale (i

standarden bete6lnet som ,,kappe"); den mør-
kere variar-rt er Shaded Silver. Begge har sam-
me oprindelse og samme karakteristik. Begge
kan findes i et og samme kuld.

Det første påfaldende kendetegn, soJl nran
bqmrrkcr hus Shaded Silrcr. er ojnene, som
er specielt karakteristiske ved den sorte pi&
mentering på øjenlåget. Den lille udvandet
..ticking" direkr( Lrrrder ojnerre giver det ind-
tryk, at katten er forsvnet med Eyeliner make-
up, som så er ,,løbct td". Øjenfarven, som
skal være smaragdgrøn eller intensiv turkis,
er smuk. Jo mørkere farven er, jo bedre; det
mindste tegn pa gult er en fejl. Øjnene er ud-
præget runde og skal ligge langt fra hin-
anden. En skråstilling af øjnene er en endnu
større fe.jl. Hos en Shadcd Silver er det nær-

mest en katastrofe. Det sode ansigtsudtryk
skal bevares, og dette ville være umuligt med
skråtstillede øjne. Øjnenes størrelse og place-
ring er næsten vigtigere end noget andet, og
det er i sig selr. svært nok at opnå. En dårlig
øjenfane er arvelig. trIan opnår ikke en fejl-
fri øjenfarve blot ved forædling, thi en dårlig
øjenfarve kan også forekomme hos nok så

renavlede, fuldendte Shaded Silver. Nogle
meget typede gamle silverlinier har den dag
i dag en dårlig øjenfarve og viderefører både
den gode type og der-r dårlige øjenfarve.

Næsen og munden er indrammet i sort. Det
teglstensrøde næsespejl er et specielt iØjne-
faldende skønhedstegn hos silverkattene; det
skal være mørkt teglstensrødt.

Den silverfarvede pels skal være af lysete,
finere kvalitet end hos de øvrige persere med
hvid underpels. De krævede schatterede krops-
dele skal være fint patineret, klart afgrænset
fra de lysere dele.

tsedst på afstand.

Shaded Silver ser bedst ud på afstand, og
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mange amerikanske dommere foretrækker at
dømme dem på en vis afstand for at få et
bedre helhedsindtryk.

Samtlige schatteringer på hoved, ryg, flan-
ker og ydersiden af benene såvel som halens
overside må have samme styrke og jævnhed.

Der må ikke være mørkere dele, striber eller
pletter. Ålt dette tilsammen må virke klart
mørkere end hos Chinchillaen. Der skal være

en klar afgrænsning mod den hvide underpels

på kraven, kinderne. hagen, nakken, inder-
siden af benene og undersiden af halen. Der
bør ikke være den mindste tvivl, om det nu
er en Shaded Silver eller en Chinchilla. God,
jævn,,ticking" er vanskeligete at opnå hos

Shaded Silver end hos Chinchilla.
Åt fixere farven hos Shaded Silver og

Chrinchilla er lykkedes gennem generationers

forædling af farven med risiko for at gen-

fremstille ,,angoratypen". Når en Shaded Sil-

af EfiJXE - DAGOU

BURMAOPDRÆT i flere farver.
Smukke og kærlige killinger lejlighedsvis
til salg efter:

lnt. ch. BOSINVER PICCOLO
(rød, eng. import).
Ch. KENTIA's CREAM GHITA
(creme).

Ny engelsk importeret han:
TECTONIA KALIZMAR (brun).

Medlem af »lhg Burmese Cat Club", England

GRETHE os RICHARDT PEDERSEN

Neptunvej 18 - 8700 Horsens - Telefon 05 - 61 25 32

,r ll t
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tr,,'lt 
t

Har De kattetransportproblemer?
HENNINGS TRANSPORTKASSER til rimelige prlser!

HENNING RASMUSSEN

Lørupvej 14 . Lørup . 5750 Ringe . Telefon 09 - 67 16 99
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ver bliver parret med en perser i en anden
farve med henblik på typeforbedring, mister
man 6n eller måske alle denne varietets ud-
mærkede kendetegn. Der kan sættes spørgs-
målstegn ved enhver typeforbedring, inCtil de
mistede egenskaber er genvundne i tredje eller
fjerde generation.

Rcnt silter.
Parring af Shaded Silvet eller Chinchilla.med
farvede persere gter ikAe Shaded Silver, som

så ofte feilagtigt antaget. Afkommet efter så-

danne pairinger er ikke racerent og har endog
gule øine. Det er hos disse experimentaldyr
i første generation man håber på typeforbed-
ring osv. De må under ingen omstændighed
forveksles med renavlede silverkatte, ej heller
skal de konkurrere før videre fotæd1ing, og

man bør tålmodigt vente i tre eller fire
generationei, til man opnår det ønskede re-

sultat. Dette er meget møisommeligt og kræver

tilstrækkelig udenomsplads. Åt holde mange
katte anbefales kun de opdrættete, som råder
over 'lokaler og de nødvendige økonomiske
midler og som desuden er parate til plan-
mæssigt at gl fuem skridt for skridt.

Silverlinien skal holdes ten; for at for-
bedre type og kropsbygning er et nogenlunde
udvalg af de ønskede egenskaber nødvendige.
Krydsning af Shaded Silver med Chinchilla
har bevist, at deres anlæg passer godt sammen.
Shaded Silver udvikler sig meget langsomt,
selv om nogle hanner blandt dem opnår hur-
tigere kønsmodning end andre persere. I den
spæde alder af 7 måneder har nogle hanner
allerede parret sig, selvfølgelig på eget ini-
tiativ. Den langsomme udvikling af deres
kendetegn gør udvælgelsen af ungdyr pro-
blematisk, idet pelsfarven, øjenfarven og typeo
stadig forbedrer eller forandrer sig de to
iørste, ja, til og med tre år. Dette problem
kan kun undgås ved streng selektiv avl og
sammenligning med beslægtede.

.Æ,ndrer sig.

I nogle linier kommer ølenfarven rigtigt frem
allerede efter babystadiet; mange andre lader
foraodringen vente på sig i to år, tidspunktet,
ved hvilket øjenfarven skal være fuldt udvik-
let. Ifølge mine egne erfaringer får de dyr
den bedste øienfawe som voksne, i hvis øine
allerede i 5-6 ugers alderen findes mørk-
violette eller turkisfarvede pletier.

En anden interessant ting er, at nogle ung-

dyr med sort næse eller sort plet på næse-

spejlet som voksne udvikler den ideelle næse-

fatve, som er mørk teglstensrød. Nir næsen
forbliver sort, bør det vurderes som fejl, lige-
som når den er rosa,. eller når indramningen
ikke er sort. Disse fejl bør ikke viderefores
til de følgende generationer.

Silverdyrene er ikke silverfarvede ved føds-
len, men plcttede resp. spættede; nogle mere,
end andre. I{ange har mørke, sorte eller grå
striber på hvidt og er meget mørke på ryg og
hale, nogle til og med på hovedet. Mange
opdrættere har besvær med at fastslå, hvilke
er Shaded og hvilke er Chinchilla. At be-

stemme det, er ikke altid lige let, da det
morkeste ungdyr kan blive den lyseste voksne.
På grund af datte er det forkert at melde
ungdyr for tidligt til stambogsføring.

Killingerne fødes med kort pels, som bliver
lysere fra dag til dag. ,,Tickingen" forscvinder
og breder sig ud, eftersom pelsen gror.

Det er meget skuffende for en ny silver-
opdrætter, når han ud af en Shaded SilverX
Shaded Silver-parring næsten udelukkende fåt
sorte og tigrede, korthårede killinger. Silver,
kattens hud er meget sart, og man må sørge

for, at der ikke opstår hudinfektioner, som

kao bevirke, at håret falder af i totter. Under-
pelsen filtrer let sammen, og daglig frisering
er påkrævet. På grund af ,,tickingen" bliver
en mørk Chinchilla let antaget fot at være

en Shaded Silver.

Kunst al 'lrentløre.

At udstille silverkatten er en videnskab for
5ig. De skal bades, pudres og passes meget

forsigtigt for at undgå gule eller brune plet-
ter. Et velforberedt dyr tiltrækker sig altid
den besøgendes opmærksomhed og beundring
og giver ilrdtryk af et vidundetligt dyr.

En silverfar-vet perser er en bemærkelses-
værdig, næsten drømmelignende smuk kat og.

virker som et udvalgt stykke porcelæn. Det
delikate skær giver de silverfarvede persers

,,DET"; den skønhed, som er alfa og omega

for hver silverpersers opdrætter.

FlFe's standard lor 73a SS.

En Shaded Silver skal fremtone en ten, .iævn

silverfarve med synlige skygger, som udstræk-

kes gradvis ned langs siderne. Ånsigt og hale
mørke fø midten og udad lysere til hvidt På
bryst, kind, mave og undeisiden af halen;

benene i samme farvetone som ansigtet. Hel-
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hedsindtrykket skal være en nleget mørkere
kat end en Chinchilla. Hver tigrethed, brun
eller creme toning et en fejl. Ø;nene skal
være llrønne eller blågrønne. Sort indramning
af øjne, næse og læber. Teglstensrødt næse-

spejl.
Fra Die EdelAatze, oversat aI
Susanna Bugge.

Åda v. Bach: KATTE
5. udgave.

Clausens Forlag - Åschehoug.

Clauser.rs Forlag udgav allerede i trediverne
den første bog om racekatte, og med den nye'

udgave af Ada von Bachs bog om katte er
det stadig med som udgi.rer af en af der

attraktive bøger om emnet.
Den nye udgave er ajo,arfwt med hensyn

til standarder, og den er forsynet med mange
nye billeder, men ellers er bcgens indhold
stort set som i den tidligere udgave. Dog er
bogens stærke side blevet yderligere styrket.
Det er i forfatterens beretninger fra pion6r-
tidqn. Her er stof, sorn n'an ikk< kan henie
i andre kettebøger.

Hvem vidste f. eks.. hvordan de første
stambøger blev til. Hør bare:

Der første kendte opdrælter herbjerunze tar
frt Kirstine Anderten. Han Aobte i 1905 i
Zoololi.rk Llar-e to perserkalte( !), dengang'
sagde man angorakelle. Det tar en rød høn,
Sel:ereztde. og en ht,id han, Bitten. Iltent der

ltJsv lætlre til disset killinger, ttåd ieg ihAe,
d.er tar dog en brid ban, der hed ,,leppe" rtg

eu anden han, ,,Sr.trte Claat" .

Når Kirstine Åndersen aperteretie med Ail-
linger, stod køberne ot'le ldugt ned ad trappen
-for at kobe. .l|in nor hobte en /:t,icl hanhil-
liag med. blå ojne i 1920. Den 'fiA dest,ærre
en AranA shæbne; ri tttåtte latle den aflite,
da den blet toAren. Dengang Aendte ti ikke
til at lade den Aastrere, da d.en blet,hons-
noden og begyndte dt lagte.

Fru Ilirstine Andersen haude nolerel alle
de k)llinger op, htn harde solgt i årenes løb,
oi,. ban tidste bestentt, hreru der t'ar ejere af
de forshellige killin3,er, så da DARAK blet
stiitet i 7937, tar clet hendes lille lonnebog,
som lå til grtnd lor de forste officielle .rtatn-

tattler /ter i Norden.
Fru von Bach var selv tidligt med som

opdrætter, og hun fortæller bl. a.:

De blå. katle (persere) hon?"1ørste gang
i deres egen hlasse i 7898, Før den tid haude
de tteret ucJstillet u.nder ,.andre rariationer".
Den'før.rte b/å Aat, jeg har set, rar en b/å
Iilling, ,.Ttlle", ton:t. ti Aobte i 7929. Den.t
'Jorceldre t'ar begge sorte, dens far tar den
denSlang Aendle ,,Sorte CJat:", til lorskel lra
lrn T h. Larsens ,,Rode Claus" . Disse han-
katte aar datitlens tite:t hendle atlshanAdlte.

,,Tu/1.e" b/eu adstillet på en adstilling ør.til-
sietet al ,.StteAtltur" i 1930, og den tar o,o.så

nted på den presentettion.;aften, der blet at'-

holdt, inrlen DÅRÅK ble"- stit'tet. I t'oråret
1932 loranledigede og t'ormidlede DARÅK

(Fortsættes side 18).

,f F §lt\ t ?-RfiACKl; N HF.t.tvt \Brn,^t i[ii-r ø-S
lnt.Ch.Sinh FatTa af Silverbeiken gt;,,) qf i, , ,\ ,

,§inh Pagai af Silverbåckenlbrunø.\ 4l*-Uf
P1g OLC A Av TH€ INT(,RNAT, oNAI. 6| (l|TA N *cIETy ocTI TfiYETKh,AN
cLug.MÅxca Åv vÅRA UN6AB AR toto LeoANo( 

^vlL1:liu*, 
ul HA,K

€x?okr€RAT gtRMA hL,A.T|LL U§A, Vt HA,€ GLA9igN ArT ln O-ex
q§RSTA §AANo,NAvl§KA glÅAA'hgt(gf{. l\r\ t-tr.1r,:rir:rir: rl[(r:l r,:\rir1

l4o 4r soRuNDA SVERTGE . 015;/ qa3 t8-39 e øoas! irrc«s/ab AB/i4 6t 40-41
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PORTR,IET.GALLERIET

Colorir's Artentis (13b BP). Chttnpion i Krtge
not'ernber 77. Ejer VibeAe Gamst.

Ballydane's Nicl,Jas. Prentier i Århas 1977

Ejer; litttb og Frederik Larsen, Oclense.

I Slriant's Nico/ai (77). Prernier i Århus, tept.

77. E jer: Sttsante og Valter Lorenlzen 
"

[Jou,ena': Andrea blet lnt. Cb. i Kbh. 1977

Eier: Hans HenriA Vad Jensen, Odense.

(Fortsættes næste side).

NU PA FYN
Dyhr's Hundeshop

Forhandles at

KATHE WINTHER'S

KATTE- Og HUNDEARTIKLER

I

l

Altonavej 1 , 5463 Fjeldsted . Tlf. 09 - 88 15 83
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Mit billede har I tihherr set fbr. Ihhe desto

nzindre er'jeg ber igen. Sid.en sidst er det

lykkedes nzig at blioe Int. Premier. lVlin

bistorie shal I nu også hø'. leg bleo solgt

til en danze, da jeg aar killing. Vi bade det

cældig skegt ramrnen, inCtil beboerdemohra-

tiet 'landt ud af, at jeg ikke måtte aære nzed-

lenz af ,,'fællessAabet". Min ,,rnor" xtay rØn-

derAnast oi)el dt ?n,\tte af nzed nzig elter L1

clejlige ruånecler. Hun aille haae tnig aflitet,
nten konz så i tanhet om at rpørge nzin op-
dr,ztter til råds. De bleu så enige otn, at ieg
sAulle flytte tilbage til nin hattet'anzilie, indtil
opdrætteren landt et n\t sted. til mig. It|en
haem uil baae en hastrat på 74 måneder?
INGEN/ Det gfctrde nø iAAe så meget, lor
jeg 'faldt uceldig godt til. Min opd.rcetter s1n-
ter, at jeg oar bleuet ret så pæn, så jeg ble?
iaget med på en adstilling. Jeg er i btert lalcl
pæn noh, -t'or jeg bleo Int. Preruier på i alt
6 uclstillinger, og nzindre Aan jo ihhe gøre
det. leg bar også Aonhwreret ont titlen Bed-
rle Aartldi hele to gange, men ærgerligt xoh,
jeg tabte begge gaxge til d.en samnze Ebony.
A[.en høn er også snukkere og slanLere end
jeg, siges d.et. - Jeg tilbører køttelamilien
BODV/IN, er døbt Red Ced.rick (bliuer haldt
Filip) og bor sananten med d.ette blads redak-
.tør. (Det er nok derfor, jeg kontmer i igen!)
18

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telefos'r 06 - 44 30 99

Ada tt. Bach: Katte (forts. fra side 16).

inzporten a'f en aalshankat. Det blea,,Blae
Bo7 ol tbe Blue Clan" . Den aar 'fød.t i 1926
i England og uar ) nzåneder gatnmel solgt til
Tysklønd.. Vi Aobte den 6 år ganmel lø Han-
norer, og da den skille komrne, tar der en

hel deputation ude i Kastrup for at hente
den. leg han hushe, at den Aostede 200 hr.
pløs 15 kr. i lold. Hoor meget lragten bleø,

oåd. jeg iAEe. Den aille DARAK betale, nzeø

købesunamen tar på d.en tid. formidabel. Bløe
Boy blett ilatilrlig1)ir i de 't'ølgende år lader
til så godt son alle de killinger, d.er bleu

løclt. Først cla der igen blea inzportere, en ny
blå atlsban, ,,Pierrot ol the Court", blet Bløe
Boy aflastet. I begyndelsen al trediterne t,ar
der flere udstillinger i Københaan og prorin-
sen, og tler fandtes uislnok iAhe rnange aaiser,
sont i6ke haade et stofi billede af ,,Blue
Bcy" uncler og efter haer ødstilling.

Fru vcn Bachs personlige skildringer er
som sagt bogens specielle kvalitet. Derudover
er den bredt anlagt. Den fortæi1er om alle
katteracerne, om kattens oprindelse og onl
problemer i forbindelse med kattehold. End-
videre skrives der om kattens sundhed og art
mindeligste sygdomme, ligesom katteklubber
og katteudstillinger behandles.

Der er næppe tvivl om, at bogen vil blive
godt modtaget af katteentusiaster, og at især
begyndere vil få en charmerende og seriøs
orientering fra en af de danske ,,matriarker"
i kattesporten. V.G.



Klab- og andet nyt

Medlemsrnøder I foråret rg78

Aalborg og Århas:
Meddelelse om program fremsendes skriftligt
til medlemmerne i området.

+
Oclense:

1. møde søndag den 8. januar kl; 14,00.
Rexkatten v. Susanna Bugge.
2. møde søndag den 5. februar kl. 14,00.
Film - Foto - Snakkemøde.
). møde lørdag den 4. marts kl. 14,30.
Dyrlægeforedrag. Emnet endnu ikke fastlagt.
4. møde lørdag den 1. april kl. 14,30..
Sæson afslutning.
I januar afholdes et ekstra møde om forslar-
ligt Adttelrold, da emnet ikke blev f ærdig-
drøftet på det første møde.
Mødested:,,Badstuen", Østre Stationsvej 26,
Odense.
Kaffen kan medbringes eller købes på stedef.
ti1 rimelig pris.

S ycl- og Sønderjylland:

1. møde lørdag den 7. januar. Colourpoinq
ved Vibeke Gamst (Sønderborg).
2. møde lørdag den 11. februar. Dyrlægefore-

drag (Holsted).
3. møde lørdag den 11. marts. Burmesereq
ved \Winna Gteve og R. Pedersen
( Sønderborg) .

+
S jællancl:

Møde afholdes 27. lanuar kl. 19,00. Stedet
bliver denne gang intet ringere end Zoologisk
Have. Dyrepsykolog Lars Lunding vil fortælle
om kattes adfærd og drage paralleller til an-

dre arter, heriblandt hunde. Der vil blive
rundvisning hos Zoo's store katte, som rnan
herved får leilighed til at se ,,by night" i
kunstig belysning. Man må påregne at måtte
betale gruppeentr6. Vi mødes ved Zoo's port
nr. 3 pL Roskildevej.

HUNDE Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 282788

Pensionfor
KATTE

tg,



Skal missen i bladet ?
Billeder sendt tii publicering i Hvæssebrættet
vil for eftertiden kun blive retutnetet, hvis
der ved indsendelsen er vedlagt en frankeret
teturkuvert.

+
Meddel adresseændring til kassereren snarest
muligt. Der er desværre komrnet alt for mange
forsendelser retur i den seneste tid med på-

tegningen: ,,Adressaten flyttet, vides ikke hvor-
hen" eller ,,Adressaten er ukendt", Dette kan
være 6n af grundene til, at ,,Flvæssebrættet"
udebliver !

+
Medlemmerne gøres opmærksom på. at ud-
stillingsgebyret skal betales, hvis afmelding
ikke har fundet sted rettidigt. Den udenland-
ske klub retter skriftlig henvendelse til Jyrak.
hvis nogle af vore medlemmer glemmer at
betale. Kopi af brevet sendes så til medlem-
met, og det forventes, at beløbet bliver frem-
sendt straks til den udenlandske klub af den
udeblevne udstiller. Sker dette ikke, vil vedn

kommende ikke få videteekspederet tilmeldin-
ger til kommende udstillinger i ind- og ud-
land.

+
Ånnonceekspeditionen overdrages fra l. jan.

1978 til Norma Ågersnap Larsen (adresse på
titelblad).

+
ANNONCEPRISER:
Opdrættere: 1. gang: 4 gange - 10 pct.:
Bagsiden kr. 200,- kr. 720,-

Rabatord.ning: i
Der gives 10 pct. rabat, hvis man bestiller
annoncer for 4 numre : 6n årgang, med
det samme. (Dette gælder dog ikke avls- og
opdrætterannoncer) .

NB: Ingen rub^t fu mindre end 4 gangel

Killinger - netop t2l.
Også kun 10 kr. pr. stk. Denne annonce
bringes naturligvis kun 6n gang, medmindre
man selr' gør opmærksom på, at annonce[
ønskes flere gange,

Bernærh: For avlsannoncer gælder, at han-
katten kun kan annonceres, hvis der findes
et stambogsført kuld efter ham. Autorisation
fås ved henvendelse til stambogssekretæren.

+
Tilmelding§blanketter til udstillinger skal re-
kviteres hos den arrangerende klubs sekretær.
Racekatten: Anni Hylsberg, Fagotvej 4,

Svestrup, 3650 Øt-sqkke, tlf . 03 - 17 7052.
Darak: Connie Gron. Algestrupvej 22, ,\lge-

strup, 4340 Tølløse, tlf. 03 - 486226.
Afleaering af den adlyldte blanAet skal

altirl sAe til egen hløbseAretær (JYRAK-med-
lemmer til Susanna Bugge) - aldrig til den
arrangerende h!ub.

+
Registrering af stamnavn og autorasation af
hankatte sker gennem stambogssekretærefl. -
Alle hankatte, som annonceres i ,,Hvæsse:
brættet", er autoriserede. For at få en hankat
autoriseret kræves følgende:
1) En attest på, at testiklerne er normalt ud-

viklede og placerede, og
2) at katten allerede er far til et stambogs-

ført kuld.
Priser gældende pr. d. d.:

Autorisation ............ kr. 50
Stamnavn .................... kr. 100

Priser for stamtavler:
Indtil 3 måneder ..... kr. 2A
3-6 måneder ........... kr. 40'
6-12 må,neder ........ kr. 60
Kopi (original bortkommet) ......... kr. 80
.Ombytning .............. kr. 25

Efter L2 mdr. kan der ikke automatisk ud-
stedes stamtavle, men katten må først udstil-
les i noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i
3 mdr. inden udlevering.

Med ombytning menes ombytning af dd
,,gamle" hvide stamtavler med de ,,nye" far-
vede.

1/1 side
Il2 side
1/3 side
ll4 side
1/6 side
Firmaer:

kr. 6)0,-
kt. 325,-
kt. 275,-
kr. 160,-
kr. 125,-

4 gange -+- 10 pct.
Bagsiden kr. 250,- kr. 900,-
1/1 side kr. 200,- kr. 720,-
1.12 srde kr. 100,- k. 360,-
1/3 side kr. 70,- b. 250,*
114 side kr. 50,- kr. 180,-
1i6 side kr. 35,- kr. 125,-
Atls- og, opdrælter-ønnoncer
10 kr. - for rnax. 6 linier.

For disse små annoncer binder man sig for
hele året, 4 gange, og regning sendes på hele
beløbet ved første indrykning.
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kr. 175,-
kr. 90,'

kr. 60,-
kr. 45,-
kr. 30,-
I gang:



Ycler'lrgerc oirl),sninSCr findes i Fclis Dani-
cas siainlloijsreglcr uclsendt i et hæfte til
alle ncdicmrner.
Ptiføring tl t)tlci.
iirhveledc- titlcr påIøres stamtavien på seive
uCst:il1:ings,Jager i de resp. udstillingssekieta-
riater. l.{an kan hcr få påført titielre Ch. -
Ii'rt. Ch. Pr. ft-rt. Pr. samt cert:if ikatcrne
CAC" CAP, CÅCIB, CAPIB, tsIO og BIR.
Har rian af cn eller anden grund ikirc fåct
påført titcl og/ei1er certifii<at pir selve udstil-
lirlgsilai;cn, kan bedømmelsen samn-ien med
starntavlen fremsendes ti1 kiubbens stambogs-
sekretær, der så r'il foretai;e det fornodre.

Har man opnået titlen Int. Champion, skal
stamtar,len, hvorpå alle tre CACIB'er skal
være piiført (ellers de tre bedømmelser, hvorpå
CACIB'et står) tilsendes stambogssekretæren,
Cer fremskaffer FIFE-kokarden.

+
V.i vil henlede o,:mærksomheder-r på Felis
l)anicas stambogsregler, par. 1, stk. 1: ,,Et-
hvcrt medlen af en af Fclis Danicas tilslut-
ttde klubber er strengt forpligtet til at lade
stamtavle mcdfølge enhver killing, ungdyr el-
ler voksen kat, der af vedkommende afhæn-
des, uanset om det drejcr sig og salg eller'
gave

Jc1; vil på dettc st:d geinc have lov at give
ct gai tr::lrer frit 1øb i dei:t:: i:rte;cs:rrn:e clis-

l:ussiol. L,ii:L,: hal mit inrli:1; væic lle..1 til
et afd:rl:k: cr lrr:l:lei.:siilli:g, son naa iri-
ske ilikc umidCrlLart tri:nker på i cli:rle sail'
i:ier) llillr rl.

I-e,l det fia gt:ittn v*:'e heit l:lart i sair-
rre:rlrr:li;cl oni<iil13 kattenes o;rholdssteJ. at

det p;itr':rt må grlcle l.,:ritcncs 1,l1.,., artså

sliafte iie b':dst nulii:c livsL:tiri;e1-"er for vci-e

iiibr:nedc f "".milieiaediemriici.
El ting. som dog ikke nå over':r:: i dcnn:

s:Ln:r,:ahcrg, er l:atteholde-;el, aits-i ile:l1em-
ret aI den klub eller forening, dei nåsti: en-

., x:,i l',rrt ,i ,i r rI il .,,'.'1' rr':rr ( I .,1J"-

claid cver clittc cmnr:.

I)isic t:rcnrc:l:cr hal indi;:'rct ct fli;iiligt
::i;tr::l:ab i:el en klub mecl den f orventning
at kunne hoste no:let uJbytte af dette saralii'.
Disse mennesker ha,r uu inclrettet sig. sotr c{.-t

val dem beclst muligt, og dem trl.kker n-ran

nu en stander-d ned over hovedet, en standard,
som dc måskc ikke cr i stand til at honorete.
og tager konsekvensen og træder ud af klub-
ben med det resultat. at r.i fir en nasrc katte
på markedet uden stamtavler og vaccination.

Jeg tror ikke, det er en helt ulealistisk tanke
at tænke på medlernsflugt i clenne forbindelse.
for n.ian kan 1o udmærket opdrættc katte uden
f. eks. at r'ære medlem af ,rl'g^Ot man be'
hr,;r'er jo hellcr ikke at være gift for at

ti born.

KATTENS OPHOLDSSTED ? ? ?

fil stalriarden om kattenes perinanente op-
l:oldsstr:cler r:i d.-t nriiske tidt farligt at opsætte

faste nå1 pir de ickaliteter, malr laver stan-
da-iea ovei. FIvad ru, hvis jeg, hvad nu ikke
er tilfæ1det, kun havde 170 cm ioftshøjde,
hvor jeg f. eks. havde perinanent anbringclse
a-f vores hankat i' XIen da det kun var orl
r,inteien. den opholdt sig her, oln sommelefl
i'ar dette oi:ho1d korabineret med ophold i
udenclørs L;bci1ård, vii dctte vinterophcld af
nåslle 5 rnåncders vaiighed være et peima-
ncnt ophoid? N{åske ville det være mere på
sin pllrls at tale om rimelige normer i forbin-
delse merl opholdsrurn til katte, og så lade
s;:oi1,smålct om rimelige rum ovcigå trl kom-
petcntc korsulenters sl<øn7 Dennc Iøsning er
1,1:i.:i:rt heiier ikke uCen proJ:lemer, men dog
el and,er r:etningslinie.

Trcds autoritetens udtalelsc om, at katte-
f:rl.)gsler på 80x80x90 skulle tilgodese loven
o1n værn for d,vr, kan der her ikke være tale
om at tilgodese kattenes tarv. Dcr skal ikke
me1len fantasi til at forestjllc sig en stor han-

kat have srn dagl:ige ,,færden" i et sådant

indclukl:e, så gør det hvcrken fra eller til i

stØrrelsen, at n-lan taler nok si ncgct med

sine kattc. Hvis en oPdrætter ikl<e råder ovcr
mere plads, end at der kan blive plads ti1

disse ldZ-bu;e, skulle vedkommencle gå over

til opdræt af hvide mus.

TioCs det, at de fieste af vore katte i genc-

rationer tilbage ikke har levet i ubegrr:nset
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frihed og indgår under betegnelsen domistice-
.rede dyr, kan man ikke som menneske tillade
sig at fnrøve dem bevægelsesfriheden i så-

danne fæn5;sler.

Erling Griinfeld
T rås bø1.

+
Goderåd!!!
Det ville nu være rart, hvis vi ,,katteomaner"
havde en bog, som kunne give os svar på
samtlige spørgsmål vedrørende vore kære dyr,
Da dette nu ikke er tilfældet, kunne vi måske
her igennem ,,Hvæssebrættet" prøve at give
vore små og store erfaringer videre, så andre
kunne drage nytte af dem ?

Jeg vil lægge ud med et par små ting, som
jeg håber enkelte kan bruge.

For et års tid siden købte jeg en vidunder-
lig creme perserhan, som desværte var gået
totalt i hårknude (bogstavelig talt) for siq
ejer. Det holdt hårdt for både ham og jeg

at blive skilt fra alle ,,dullerne", og da det
endelig llykkedes, var ,,Hoover" - han er
opkaldt efter vores støvsuger - absolut ikke
en fryd for øjet. Nu skulle mangel på pels jo
ikke være noget problem, den r.okser jo ud
igen, troede jeg.

Sådan var det bare ikke, for Hoover mang-
lede også appetit, så da der var gået nogle
måneder, og katten stadig lignede et vaske-
bræt med frynser, begyndte jeg for alvor at
blive ængstelig. Min dyrlæge kunne ikke hjæl-
pe, men det kunne til gengæld en erfaren

opdrætter, som jeg tilfældigvis kom i forbin-
delse med. Opskriften på en god pels/appetit
lommer her, og tro nu ikke, det er en raffi-
neret aflivningsmetode:

Det drejer sig om arsenik eller rettere
arsendråber, som man kan få sin dyrlæge ti1
at skrive recept på - når man har talt længe7

nok med ham. Jeg brugte 2 dråber dagligt i,

10 dage, og Hoover nærmest slugte sin mad.
samtidig med at pelsen voksede som aldrig før.
Nu, hvor jeg forlængst er holdt op med at
bruge dråberne, et appetitten stadig i orden,
så det er altså ikke kun en stakket frist.

Til sidst en ting vedrørende det velkendte
problem med perserøjne, der ,,løber". Vi kar-r

dryppe, smøre og operere eller stå på hove-
det - det hjælper bare ikke, når problemet ,

er tilstoppede tårekanaler, hvilket oftest er

tilfældet. Men man k a n fjerne misfarvnin-
gen ved at btuge ,,Propolis" salve 212 pct. -
et naturprodukt, som fås hos materialister,
samt ,,Diamond eye" - fås i specialforretnin-
ger med hundeartikler. Begge dele brugt en1

gang dagligt er tilstrækkeligt til at få katten
til at se pæn ud hele tiden, men det hel-
breder ikkel Fol en ordens skyld: produk-
terne skal i k k e i øjet, men smøres på mis-
farvningen -:idde et øtrblik - og tørres af
igen.

Med MIS-fornøjelig hilsen.
Gitte Bandgaard.

PS: Skulle nogle have svært ved at skaffe

salverne, kan de ringe til rnig på telf. 08 '-

r) 04 )6.

RABIES HUNDtrGALSKAB
Af 1æge Olrl Gdmst.

Fornylig henvendte en patient sig til mig og
bad om råd. En hund var blevet bidt af en

ræv dagen forinden, og mens man undersøgtq.

.hunden, savlede denne ned i en frisk katte-
rift på patientens hånd. Man havde mistanke
om, at ræver kunne have haft rabies. Hvad
skulle man gøre?

Dette gav mig anledning til at opfriske min
viden om denne sygdom. For kattefolk vil
det nok også være af interesse at vide lidt
))

mere herom, da man jo er forpligtet til at
lade sin kat rabiesvaccinere, før den må kom-
me syd for grænsen, og da man er forhindret
i at medtage katten til England og det øvrige
Skandinavien uden langvarig karantæne.

Rabies har været kendt som sygdom siden
oldtiden, men først i det 19. århundrede be-
gyndte man at erkende sygdommens årsag

og smitteveje. Rabies er med rette en frygtet
sygdom, der uundgåeligt medfører døden. Li-
gesom polio, kopper, influenza og forkølelse,



skyldes sygdommen et virus, imod hvilket
penicilling og andre antibiotika er virknings-
løse. Virus overføres via bid, mest alminde-
Iigt fra dyr af hundefamilien, men alle varrn-
blodige dyr kan inficeres. En særlig frygtet
smittebæ:er er vampylflagerrnusen, der lever
i N{exico og dele af Sydamerika. Den lever af
blod og kan være inficeret uden selv at blive
syg, hvorved den er særlig farlig som smitte-
bærer. Sj,d for den danshe grænse fcrekommer
rabies blandt ræve, hvill<et er fork)alingen på
clen intensive udryddelse af ræve i grænse-

området.
Smitten findes i det syge dyrs spyt, der

fo.rurencr bidsåret. Vilus arbejder sig herefter
oi til den an3rebnes hjernevæv gennem føle-
nerverne og videre ti1 spytkirtlerne. Denne
spredning taSer en vis tid, der kan variere
meget, fra en uge til flere måneder. Først
herefter begynder tegnene på sygdom at melde
sig. Nogle af de første symptomer hos dyret
er uro, evt. skyhed. Måske gemmer det sig.
Det mister appetitten, men kan begynde at
sluge mærkelige genstande som træstykker,
steo og lign. Tro nu ikke, at jeres uldgarns-
ædende katte har rabies ! Der kornmer her-
efter en periode, hvor dyret virker oprevet,
streifer omkring, slås og udstøder, efter si-
gende, uhyggelige lyde, som er karakteristiske
for rabies. Dyret kan i denne tilstand angribe
andre dyr, mennesker og sågar tilfældige gen-
stande, som det kommer forbi - heraf navnet.
galskab. Til slut lammes dyret og ligger med
spyttet flydende udover den hængende, lam-
mede underkæbe.

Hos mennesket er de f ørste symptomer
ukarakteristiske, evt. hovedpine og søvnløshed.
Herefter kommer der kramper i svælget og
åndedrætsmusklerne. Ethvert torsøg på at drik-
ke udløser voldsomme kramper i halsen, og
selv lyden af vand skulle kunne fremkalde,
disse pinefulde symptomer - heraf et andet
navn for rabies: vandskræk. Samtidig er der
en kraftig spytproduktion, således at patienten
lider af en voldsom vandmangel og tØrst. An-
faldsvis kao der opstå voldsom uro og angst,
til tider manisk raseri, hvor patienten kan
bide og slå orn sig. Også her optræder deri
efterhånden udbredte lammelser, og patienten
dør af hjerte- eller åndedrætslammelser.

Tidligere stod man magtesløse overfor syg-
dommen. Åreladning var den eneste behand-
ling, ofte rigelig for at udfri patienterne af
deres pine.

I 1881 viste Pasteur, at man kunne ind-
sprøjte en prcve af betændt hjernevæv, deil
var tøffet og virus hermed svækket, under
hudeir på et dyr. Dyret blev herefter mod-
standsdygtigt mod sligdommen. Pasteur tøvede
længe med at anvende vaccinen på mennesker,
men i 1885 kom en mor med sin niårige søn,

Josef, til Pasteurs laboratorium. Drengen var
to dage forinden blevet bidt af en gal hund.
Pasteur vaccinerede ham, og han blev ikke
syg. Saame år indtraf et nyt tilfælde af ra-
bies. Pasteur fik et nyt telegram fra en borg-
meste.r i en af Juras biergkommuner, hvori
det meddeltes ham, at en femtenårig hyrde-
dreng, Jupille, der havde forsvaret sine fem
mindre kammerater mod en tasende hund, vat
blevet angrebet og alvorligt bidt under kam-
pen. Han var nu undetvejs for at søge be-

handling hos Pasteur. Forsøget blev atter
gjort, og mln gay drengen en indsprøjtning,
der resulterede i, at han forblev rask.

Princippet bag vaccinationerne er, at krop-
pen på grund af sygdommens langsomme
spredning når at danne modstoffer efter vac-

cinationen, således at sygdommen bremses.

Vaccinationerne kan dog give ret alvorlige
hjernebetændelser, heldigvis sjældent, men
dog så man ikke kan anbefale vaccination af
mennesker, der ikke har været udsat for bid.

Tilbage til mit udgangspunkt: Lykkeligvir
kunne min patient ikke være blevet smittet,
idet hunden, der var blevet bidt af ræven
dagen forinden, ikke kunne nå at være så

angrebet, at virus kunne have inficeret dets
spyt, og sygdommen dermed spredt.

oo
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ÅRHUS UDSTII.LINGEN 1977
Beclst i opdræt og racen Jdtnt
prcemielisle:

Bedste sorte Perser: 21. Shengo Black Mario-
laine. Ejer Lis Eilertsen.

Bedste hvide Perser: 39. Gaby von der Åmsel-
hrihe. Ejer Beate Eschweiler.

Bedste blå Perser: 54. Ch. Ciderella af Kam-
b),ses. Eier Lis og Jørgen Nielsen.

Bedste røde Perser: 85. Belinda af Banga-
lores. Ejer Inge og Peter Nord.

Bedste creme Perser: 101. Eminence Adam.
Ejer Gyda og Albert Marcussen.

Bedste smoke Perser: 112. Diaphana vom
Diinenschloss. Ejer Dagmar-Undine
Schwerin.

Bedste bruntabby Perser: 121. Inanna's Anu-
kid. E.ler Gabriele Frohlich.

Bedste rØdtabby Perser: 115. Erjot's Picasso.
Ejer Inge Beckers.

Bedste Chinchilla: 1,36. Ch. Virak's Koral.
Ejer Lis Eilertsen.

Bedste skildpaddefarvet Perser: 151. Myro von
Haus Steffen. Ejer: Elfriede Hombach.

Bedste skildpaddefarvet m. hvidt, Perser: 156.
Ch. Kit-Kat Town's Milady. Eier Ellen
og Flemming Holm.

Bedste tofarvet Perser, rød/hvid: 161. Int. ch.
I(it-I(at Town's Charlie. Ejer E1len
og Flemming Holm.

Bedste tofarvet Perser, creme/hvid: 168. Ch.

Janeck vom Illyesborn. Ejer Birgit
og Johnny Semak.

Bedste tofarvet Perser, blå/hvid: 172. Fee
Fanny v. d. drei Prinzen. Ejer Karin
Heinsohn.

Bedste blåcreme Perser: 186. Josephine of
Ness. Ejer Son.la Stoltenborg.

Bedste silver shaded Perser: 1J7. Paw Point
of Dover. Ejer Kiss Mikkelsen.

Bedste Colourpoint SP: 192. lnt. ch. Bubu
vom Estetal. Ejer Frida Driisedau.

Bedste Colourpoint BP: 219. Miakee's Kooh-
i-noor. Ejer Inge og Bjarni Stagge.

Bedste Colourpoint RP-TP-LP:247. Ch. CoIo-
rits Indiana. Ejer Vibeke Gamst.

Bedste Colourpoint BCrP: 262. Hostrups
Fairy Feline. Ejer Lida Jensen.

Bedste Birma SP: 263. Lutin Ejer: L'Emeillat.
Bedste Chartretx: 297. Syriams Ve:onica.

Ejer: Susanne og rValter Lorentzen.
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Bedste vildtfarvet Abyssinier: 318. Esmeralda
af Fredenslund. Ejer Dorothea Brockhoff.

Bedste røde Abyssinier: 325. Ch. Cuprani af
Sriwiiaya. Eier Sianette Kwee.

Bedste Siam SP 343. Florentine's D6sir6e.
E.jer: Gudrun Miiller.

Bedste Siam BP: 349. Pon-Pon's Blue
Anusheh. Ejer Hildegard Schubert.

Bedste Siam LP: )59. Ziggi af Zardos.
. Ejer Eiler Hack.
Bedste brune Burma: J68. Bambino Brown

Bandit. Ejer Ånna lbsen.
Bedste blå Burma: J82. Anja af Kæhlershøj.

Ejcr Hanne Kæhlershøj.
Bedste chocolade Burma: 385. Taungoo Eras-

mus. Eier Melitha Madsen.
Bedste lilla Burma: 388. Carolina af Thama-

kan. Ejer Erik Nielsen.
Bedste creme Buma: 392. Ch. Kentia's Cream

Ghita. Eier Grethe og Rich. Pedersen.
Bedste skildpadde Burma: 398. Cindy af

Shwe-Dagon. Ejer Marie Geoefke.
Bedste blåcreme Europ6: 405. Mona's Elida.

E jer Arrnette Josephsen.
Bedste Havanna: 407. Ch. Assi von

Loschwitz. Ejer Vera og Knut Sendel.
Bedste Siam TP: 418. Corinne Iolanthe de

Lynx. Ejer Jytte Hjo Taplov.
Bedste Rex: 433. Zabells Bine. Eier

Per Salskov.
Bedste Colourpotnt: 219. Miakee's Kooh-

i-noor. E.ier Inge og Bjarni Stagge.
Bedste Europd: 291. Syriams Veronica.

Ejer Susanne og \Walter Lorentzen,
Bedste Abyssinier: 325. Ch. Cuprani af

Sriwijaya. Ejer Sianette Ku.ee.
Bedste Siam: 359. Ziggi af Zardos.

Ejer Eiler Hack.
Bedste Burma: 388. Carolina af Thamakan.

Ejer Erik Nielsen.
Bedste OKH: 412. Ch. Bonito von Ancodabi.

Ejer Vera og Knut Seidel.
Bedste Rex: 4)3. Zabells Bine. Ejer

Per Salskov.

S pecialprærnier:
Santa Monica Cat Club's guldmedalje: 281

Kæhlershøjs kuld. Tilh. Hanne Kæhlershøj
Santa Monica Cat Club's sølmedal je; 101

Eminence Adam. Tilh. Gyda og Albert
Marcussen.



Ådeil;atten's guldmedalje: 151. Ifyra von
Ijaus Steffen. Tilh. Elfriede Hombach.

Ådelketten's guldmeCa!.le: 405. Mona's Elida.
Tilh. Ånnette Josephsen.

Sverak's guldmedalje: 359. Zi63gi af Zardos.
Tilh. Eiler Hack.

Felikat's medal je: 116. Virak's l(oral.
Tilh. Lis Eilertsen.

Racekattens guldmedal;e : 448. Int. Pr. Dormet
Pri Ter Epsilon. Tilh. Fanny Eldevig.

Racekattens sølvmedalje: )25. Ch. Cuprani af
Sriwijaya. Tilh. Sianette Kwee.

Darak's guldmedalje: 275. Ch. Huto Imiak.
Ti1h. S. og H. Gotsæd.

Darak's sølvmedalje: 21. Shengo Black Marjo-
laine. Tilh. Lis Eilertserr.

ÅNCF's guldmedalje: 426. N{ama Mia's Feu
Rouge. Tilh. M. R. Ferchland.

Twin City's kokarde:219. lliakee's Kooh-i-
noor. Tilh. Inge og Bjarni Stagge.

Twin City's kckarde: 388. Carolina af Tha-
makan. Tilh. Erik Nielsen.

Twin City's kokarde: 426. Mama Nfia's Feu
I{ouge. Ti1h. M. R. Ferchland.

Våsterås Rasskattklubb's kokarde: 2L9. Mia.
kee's Kooh-i-noor. Tilh. Inge og Bjarni
Stagge.

South \Western Counties Cat Club's kokarde:
263. Lutin. Tilh. L'Emeillat.

FIFe's kokarde: 294. Syriam's Frederik.
Tilh. Ilelle Thomsen.

Felikat's kokarde: ll1. Nickle af Fredens-
lund. Tilh. S. Juul Rasmussen.

Vivian van Deurs kokarde 29L. Syriam's
Veronica. Ti1h. Susanne og \Walter

Lorentsen.
Erik Nielsens kokarde: 190. Robin af Kaior-

tok. Tilh. Ingelise Børresen.
Ellen Holm's kokarder:

39. Gaby v. d. Amselhijhe. Tilh. Beate
Eschweiler.
101. Eminence Adam. Tilh. Gyda og
Albert Marcussen.
L67. Zarco's Ilja. Ti1h. Dora Strellner.
54. Ch. Cindarella af Kambyses. Tilh. Lisr

og Jøtgen Nielsen.

Sianette Kwee's kokarde: 328. Ztia's Eno
Robir-rsson. Tilh. Jan van Yzendoorn.

Grethe og Rich. Pedersens kokarder:
371. Taungco D6sir6e. Tilh. M. Madsen.
jq8. Cindy aI ShweDagon. Tilh. Marie
Genefke.

Fru og hr. Bauer's kokarder:
116. Vilak's Koral.. Tilh. Lis Eilertsen.
219. Miakee's Kooh-i-noor. Tilh. Inge
og Bjarni Stagge.

I(. Stierncreutz' kokarde: 136. Virak's Koral.
Tilh. Lis Eilertsen.

J. Timmermans-Schep's kokarde: 54. Ch. Cin-
darella af Kambyses. Tilh. Lis og Jørgen
Nielsen.

G. Pehrson's kokarde: 188. Carolina af Thæ
makan. Tilh. Erik Nielsen.

\Whitney's kokarde: 85. Belinda af Banga-
lores. Tilh. Inge og Peter Nord.

Sverak's præmie: 6a. Galapagos. Tilh. Gitte
Bundgaard

jyiak's præmie: 22. Pawne v. d. Seuten
Deern. Tilh. Heinz Meinhold.

Jyrak's præmi e: 294. Syriam's Frederik.
Ti1h. Helle Thomsen.

G. Pelrrsons præmie: 304. Ch. I(asper af
Gammel Vattov. Tilh. Fanny Eldevig.

Irene og Peter Kalser's præmier:

368. Bambino Brown Bandit. Tilh. Anna
Ibsen.
451. Lobo. Ti1h. Gitte Bundgaard.

Lis ag Jørgen Nielsens sølvbæger: L5l. Myru
von Haus Steffen. Tilh. Elfriede Hombach.

Helle Thomsens præmie: 291. Syriam's Vero-
nica. Tilh. Susanne og \iTalter Lorentsen.

ACF's kokarder og bånd:
L5l. Myra von Haus Steffen. Tilh.
Elfriede Hombach-
156. Ch. Kit-Kat Town's Milady. Tilh.
Ellen og Flemming Holm.
34J. Florentine's De6sir6e. Tilh. Gudrun
Miiller.
433. Zabell's Bine. Tilh. Per Salskov.
ll1. Nickle af Fredenslund. Tilh. S. Juul
Rasmussen.

405. Mona's Elida. Tilh. Annette

Josephsen.

Sret hryds ued den sidste ueehend' i februar 1978 - da afholdes JYRAKI

generelforsamling. Nøjagtig tid og sted meddeles senere shriftligt.
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VANDREPR,EMIER
Prætnie:
Hasle Bogtrykkeris

til bedste LH voksen

JYRAKs til bedste Siam
i kl. 3. uanset farve ..

Racekattens til bedste Siam'han i kl. 3

Mandalay-fadet til bedste blåmasket
Siam i JYRAK

JYRAKs ti1 bedste KH i kl. J
tilh. medlem af JYRAI(

Redaktionskatten (Aarhuus Stifts-
tidende) til bedste jyske kat.........

JYRAKs til bedste perser i kl. 3

tilh. meJlcm af JYRAT(
_lYItÅKs til bedste KH voksen .........
Fru Ganniks sølvskål til bedste

perser i JYRÅK
Tarniko's til bedste KH-ungd';r . ........
ti/essels til bedste brune Burma

ungdyr cll.r kuId ............
Mellemsvenska Kattklubs til bedste

Burma i JYRAK
Chatte d'Ors guldtallerken til bedste

Pcr:erku I

JYRAI(: til bedste P(':ser ...............
Yale fa,lct rl bed't. Åby
Nfona og Børje Erling-Glaads til bedste

Europe i JYRAK
Århus Bys til bedste LH-kat ............
Aalborg Dyreper.rsions til bedstc'

KH-kuld
Århus Dyrepensions til bedste LH-kuld
Cvrenaica's til bedste Blåcreme .........
Thael's til bedste Aby, fawe 23a ......
Thael's til bedste rødmasket Siam ......

Chitta Billi's midipokal ti1 bedste
r oksen 2J

Bou,eta's ti1 bedste Rex. kl. 3 .....
Tamiko's til bedste LH-ungclyr .....
Fru B. Gannik's til bedste Europ6

i j\ RÅ!(
Birgit Enevoldsens til bedste Colour-

points .......
I{alakka-fadet til bedste Chartreux ..

Lilli Husted til bedste Aby-kuld ..

Hamilton-fadet til rødmasket Siam ..

Thamakan's til bedste voksen efter
Int. Ch. Belcanto Artoxerxes .....

Thamakan's til bedste ungdyr efter
Int. Ch. Belcanto Artoxerxes .....
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Naan:

Ch. Virak's Koral.

Nickle af Fredenslund.
Nickle af Fredenslund.

Musti af Nordtoft

Nickle af Fredenslund.

Pr. Syriam's Frederik.

Josephine of Ness.

Ziggi of Zerdos.

Bi Belinda af Bangalores.
40i Mona's Elida.

378 Taungoo Elona.

l8B Carolina af Thamakan.

Eier:

Lis Eilertsen.

S. Juul Rasmussen.

S. Juul Rasmussen.

Nico Larsen.

S. Juul Rasmussen.

Helle Thomsen.

Sonja Stoltenborg.
Eiler Hack.

Inge og Peter Nord.
Annette Josephsen.

Preben Stougaard.

Erik Nielsen.

281 Kæhlershøj's. Harrne Kæhlershøj.
6a Galapago's. Gitte Bundgaard.

186 Josephine of Ness. Sonja Stoltenborg.
)2, Ch. Cuprani af Sriu'ijai,a. Sianette Krvee.
126 l\{arna x{ia's u"" t':;:t*. 

Ferchland. Berlin.

291
D6

)t8
+))
151'

6t,
L)6,
325

)87

l8B

Galapago's. Gitte tsundgaatd.
Ch. Virak's Kolal. Lis Eilertsen.
Ch. Cuprani af Sriwijal,a. Sianette Kwee.
Syriam's Veronica.

-Walter og Susanne Lorentzen.
Ch. Virak's Koral. Lis Eilertsen.

-l:smeralda af Fredenslund. Dorthea Brockhoff
Zabells Bine. Per Salskov.
I^.,Irra r.on Flaus Steffen. Elfriede Hombach.

Miakees Kooh-i-noor. Inge Stagge.
Syriarn's Veronica. Susanne Lorcntzen.
af Granhaven's. Irene Juul.
Mama Mias Feu Rouge. M. R. Ferchland.
Ch. Lilac Cicero af Kajortok.

lngelisa Børresen.

291 Syiiam's Veroaica. Susanne Lorentzen

219
291
276.

426

Carolina af Thamakan. Erik Nielsen.



DARAKs jub.præmie ti1 bedste Rex
El Sana's til bedste li.ex i JYRÅK...
RacqkJttens ril hed:tc Colourpoirt ...
D,vreborgs til bedste Burma hun ...
Nørrs til bedste Burma kastrat

i JYRAK
Nørrs til bedste tortie Burmeser . . .

Zabells Bine.
Zabells Bine.
Miakees l(ooh-i-noor
Ch. Taur.rgo Donna.

)96 Dion af Shrve-Dagon.
398 Cindy af Shu,e-Dagon.

43)
+))
279
367

Per Salskov.
Per Salskov.
Inge Stagge.

M. Madsen.

Christian Appel.
Marie Genefke.

KOMMENDE UDSTILLINGER
197 8:

Janutr'. 7.. B. Sr,,tkholm. Srerige.

14.-15. Bruxelles. Belgien.

22.-2). Hllletød, Danmark
Februar: 4.-5. Clermont-Ferrand, Frankrig.

18.-19. l"1a1mø, Sverige.

25.-26. Strassbourg, Frankrig.

28.-29. Bergen Norge.
Marts: 4.-5. Oslo, Norge.

4.-5. Hclsinki, Finland.

1.1-.-12. Diisseldorf, Tyskland.

18.-19. Esbo, Finland.
18.-19. København, Racekatten.

April: J..-2. Uppsala, Sverige.

I.-2. La Chaux de Fonds, Svejts.

B.-9. ? Frankrig.

5.-'1,6. Zujdlaren, Holland.
15.-16. Vejle, JYRAK.
22.-23. Aotwerpen, Belgien.

22.'23. Linkoping. Sverige.

Juni: 10.-11. ? Frankrig.

24.-25. Karlsruhe, Tyskland.

Juli: 14.-16. Vichy. Fmkrigl.
August: 25.-27. Orebro, Sverige.

September: 2.-J. §?'iesbaden, Tyskland.
2.-1. Frederikstad, Norge.
9.-10. Herstal (Li6ge), Belgien.

I 23.-24. Aalborg, JYRAK.
Oktober: I.. Vanda, Finland.

7.-8. Luzern, Svejts.

14.-15. Borås, Sverige.

28.-29 Amsterdam, Holland.
November: 4.-5" Heisinki, Finland.

I 1..-12. Lyon, Frankrig.

18.-19. Niirnberg, Tyskland.
25.-26. Larsanne, Svejts.

1 0ao.
l/l /.

Februar: 24.-25. Geneve, Svejts.

Specielt til dern, der har bedt om at, få "spiseseddel« ti:l ud.stillingen i Bru-

xelles. - Til trods for to skriftlige lrcnvendelser ltar ai endnu ihhe fået

noget tilsendt irdtil nu. Kontmer der saar en af dagene, ail sedLerne bliae

udsendt. Su.sanna.
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ADEL FORPLIGTER !

Af Mia lerz

kærester. Gebytet piL 250 Mark havde damen
allerede diskret lag i min lomme.

Cosima og Friedensfiirst så hinanden dybt
i øjnene, men ellers skete der intet. Hverken
min hankat eller hans partner lod sig mærke
synderligt med sindsbevægelser. I timevis sad

begge Colourpoints stumme overfor hinanden;
vi så blot på.

Til sidst undskyldte jeg mig tusind gange
overfor Cosimas adoptivmor, gav hende de
250 Mark tilbage og tog afsked.

Ni uger senere ringede damen tii mig. ,,Til
lykke !" sagde hun. ,,Deres Friedensfiirst er
blevet far. Seks søde Colourpoints, og alle
ligner han: til forveksling".

,,Hvordan kan det da lade sig gøre? Vi sad

og så på dem i fem timer, uden at der ovet-
hovedet skete noget".

,,Det tænkte jeg også på. Men så kam jeg
i tanker om, at vi gik dog udenfor på et eller
andet tidspunkt - omtrent tre minutter".

Ja, sl fintfølende er katte - og så hurtige !

Jeg stiller gerne Friedensftrst atter til tie-
neste. Men han tager ikke penge for det,
nej, der er blot en afgift pir 500 Mark til
dækning af omkostninger. Det er det hele.
Ådel forpligter !

Fra FranAfurter Rund.sc/taa, oversat
af Susanna Bugge.

Hvem har kokarden ?

Ifølge vore lister blev FlFe-kokarden tildelt
Ch. Seal-Dina af Kur6f. Sandheden er noget

andet; det viser sig nemlig, at Dinas mor,

Inge-Lise Andreasen, ikke hat modtaget ko-

karden (hel hvid med guldtryk). Er der 6n

blandt læserne, som fejlagtigt har fået den

tildelt, bedes vedkommende sende den til den

rette ejer på adressen: Arnkilsmaj 1, Heste-

have, 6400 Sønderborg.

Da jeg flk øje på Gottlieb von Cloppenburg

under et besøg på en katteudstilling, sagde

feg kun ,,Ah!" Han var alt for smuk til at

væie sandt. Hans øjne havde en firefarvet

metaleffekt; hans Loreley-hår havde en længde

på 20 centimeter og var fløjlsblød. Overfor
enhver form for bestikkelse var hans optræ-
den godmodig, fornem og selvbevidst - helt
igennem urgammelt katteadel.

,,Det er ikke en almindelig hankat", forkla-
rede ejerinden. ,,Det er et højerestående væsen

- en Colourpoint. Hans far er landsvinderen
Erasmus von Schnurrembart, og hans mor er
europavinderen Cilla von der Silberbirke".

,,Kan man købe den", spurgte jeg.

,,Købe kan man et pund løg e1let en sports-
vogn. Et ædelt dyr som dette køber man
altså ikke. Man adopterer det. For øvrigt
formedelst 6)0 Mark. Med stamtavle, selv-
følgelig".

Jeg adopterede så Gottlieb von Cloppen-
burg. Hans navn var mig ganske vist noget
langt, så han blev straks omdøbt til ,,Friedens-
ftrst". Han lignede nemlig en sådan 6n, når
han 1å henslængt på min ottoman.

Da jeg har haft ham i nogle måneder,
ringede telefonen en dag: ,,Har De ikkc en
Colourpoint-han", spurgte en damestemme.

,,Jo, og hvad så? Hvad ønsker De?"
,,Jeg har en Colourpoint-hun, Cosima von

Leisetritt. Og så tænkte jeg ... Deres kunne
måske ... Han får for øvrigt en betaiing på
250 DM for sin uleilighed".

Det generede mig på en måde at få Co-
sima koblet sammen med min Friedenfiirst.
For øvrigt, jeg troede slet ikke på, at han
var i stand tiI noget så ordinært - ikke fordi
jeg anså ham for at være impotent eller homo-
sexuel; nei, han gav mig indtrykket af at
være et væsen, der står langt over sine hor-
moner.

Alligevel bragte jeg ham til slut til Cosima
von Leisetritt. Hun var henrivende - også
damen, der havde adopteret hende. Vi stillede
Cosima og Friedensfiirst overfor hinanden, tog

. selv plads i pejsestuen og betragtede de to
2B



leg hedder ht.erken Fricdensfiir.rt el/er Cosirtu: ieg l:ar heller ikke troget dt gøre nted'
t.'eds/åeucle, nt.en jeg t.,i/ gerne p1,nte lidt på denne side. Al.it ncon er Colorit's Hibiscus,

og )irit t)teilttesLe bedder Kirrte?t 
^Lilnk. 

Vi bor i Aølborg.

CAT V\TORLD
international magazine for the breeder/exhibitor

S lnformative articles.

$ Photos of worldwide winners.

$ Regular features:

now in its 5th year

Breeder's Notesbook
Ho*' To ...
Internationai Cattery Tour
Fanciers Forum

U.K. Cat Tales

Veterinary Abstract cards

irVorld News

Subscriptions: US$7,75 reamail, US$13,75 airmail (6 issues per year)

P.O.Box 27037 - Denver - CO 80227 USA.
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

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

Rød burmahan:
lni. ch. BOSINl/ER PEN-CATH

(engelsk import).

Solveig og Gerhard Hålek,
l'/yrkærvej 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Brunmasket alamhan:
HANNIBAL BELKIDO

Elsa Dolberg,
øer, 84OO Ebeltoft, telf. 06 - 941481.

Perserhan - f. 9:
ARGUS HARVEY

2 CAC - 2 gange bedste rødtabby.

Grethe Dlxon,
Hostrupsvej 21, 7000 Fredericia,

telf. 0s - 9257 61 (eft. 16,30).

I

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam).
(leukæm itestet).

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

telf. 05 - 17 36 63.

Brunmasket Colourpoint:
CEUS AF BÆKGÅRDEN
Norma Ageasnap Larsen,

Skolegade 3, 6670 Holsted, telf. 05 - 3928 18.

Brunmasket siamhan:
Svensk ifi'port (lFA-negativ test):

KATT..!A-LO's TAWI
Dorothea Brockhofl,

l(ongenssti'aede 76, 7000 Fredericia,
telf. 05 - 92 17 69.

Perserhan:
Rtltco AF BANGALORES (btå)

Dora og Egon Strellner,
lllirabellevej 5, Vejgård, 9000 AIborg

Telf. 08 - 13 19 42.

Brunmasket siamhan:
FLORENTINE's FELTX (tFA-testet).

' Gudrun Miiller,
Klintebjergvej 5,5450 Otterup, tlf.09 - 821658
I skoleferien: cl. Strandfogedgård, Grønhøi,

9480 Løkken, telf. 0B - BB 91 BB.

Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan Thestrup,
Ådum, 6880 Tarm, telf. 07 - gt 6070.

Chokolade burmeserhan:
KENTIA's tlUDl

Killinger lejlighedsvis til salg.

Per Larsen
Tietgens All6 51, 5000 Odense.

Telf. 09 - 146347.

Tabbymasket siamhan:
MAK AF FREDENSLUND

(Kun for leukæmitestede hunner)

Lis Rhyrner Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg, 5471 Sønd6rsø,

telf. 09 - 89 15 03.

Opdrættere

GALAPAGOS persere
Specialopd!'æt i farverne: hvid, rød,

padde, blå, creme og blåcreme,
Eksport til Tyskland og Italien.

Gitte Bundgård, Blåkildevei 40,

9220 Ålborg,08 - 130436.

skild-

URUGUAY - Siarnopdr€et
Brun-, blå-, lilac- og chokolademasket.

Killinger leilighedsvis til salg.

Nina Thorninger,
Tjurgården 42, Hundige,2670 Greve Slrand.

Telf. 02 - 90 96 60.
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»ZAKKO« perceropdr€Bt
Colourpoint i farverne brun, blå, rød, blåcreme

lnge.Ll3e Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, M00 Sønderobrg.

Telf. 04 - 429456.

,AF BØGEBAKKEN«
Burmeseropdræt i flere farver.

Bestillinger på killinger modtages.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7, 9210 Alborg SØ, tlf. 08 - 14 03 39

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

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

»AF DYREBORG«
Specialopdræt at brune burmesere.

Wlnna og Kai Greve,
St. Stego 13, Dyreborg,5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

»TABAOUI«
Opdræt af bi- og tricolour, chinchilla samt

fuldfarvede persere.

Anne Andteasen,
Ansvej 31, 8620 Kjetlerup, telf. 06 - 886349.

stGtslYA
Opdræt af vildtfarvede og @de abyssiniere.

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

telf. 06 - 63 80 55 (rok. 19).

»BODWIN«

Super søde Cornish Rex.
Killingerne er tilvænnet børn og hund.

Susanna Bugge,
Keerlodden 7, 8320 Mårslet, tell. 06 - 27 2819.

»AF AMAL]A«
Specialopdræt af colourpoint.

. Bestillinger modtages.

Vibeke Ringkøbing Jensen,

P. Bangsvej 4, 7600 Stru6r, telf. 07 - 851466
2'

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

øer, 84OO Ebeltoft, telf. 06 - 34 1481.

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.
Siisse Leidilz

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C,

telf. 06 - 127340,

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

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lls Rhymer Frlis,

Fredenslund, Bøgebierg 7, 547'l Søndercø,
tlf. 09 - 891503.

AF TABAS persere

Specialopdraet af bi-colour: creme/hvid,
sort/hvid, rød/hvid, blå/hvid, skildpadde

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland
B:rgit og Johnny Semak,

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

THAMAKAN

Burmeseropdræt i farverne: brun, blå, choko-

lade, lilla, rød, tortie, creme.

Birgit Nehammer,

Abrinken 237, 2830 Virum, telf. 02 - 85 1698

»AF LIMFJORDEN«
Brun-, blå- og lillamasket Siam-opdræt.

Bestilling på killinger modtages.
Dyrepasser Egon Mortensen,

Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby.
Telf. 08 - 17 60 69.

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere

Killinger leilighedsvis til salg.
Hanne Kaehlershø1,

Melbyvej 86, 5486 Grindløse.
Telf. 09 - 861270.

Abykalte »AF GLÆDE«
Opdræt af vildtf. abyssinere, sundt og robust.

Bestilling på killinger modtages.
Jytte J. Jarl, "Kolkjærhus",

Glæde, 7741 Frøstrup, te[. 07 - 99 12 10.



Katteartikler er min hobby

TRAO.!SPORT-BOXE

KATTE-KURVE

l-lalsbånd - seler

tVadskåle - liner

KATTESAE\iD

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat

Kltzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

I(IT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

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

+
KATTEN VÅR:

Sonja Bargel

Heggevn 15 F

1480 Slatatum, Norge.

Abonnementspris: 20 n.kr.

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Orebro, Sverige.

Abonnementspris: 16 s.kr.

+
KATTEN:

Pia Wright
Præstemarksvej 15

2770 Kastrup

+
RACEKATTEN:

Flemming Holm

J. Baggesensgade I
4220 Korsøt

og

Alice Heinsen

Vingetoften 254

2730 Herlev.

Abonnementspris: 30 kr



Nordiyllands store
t

specla
Kort

lforretninq
Kæmpeudvalg!-t

ringer. .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

Galle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 15 59

9000 Aotborg
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