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GREAT YARMOUTH'S

Hanhalle:
Int. Ch. BLYTH VÅGÅBOND.

creme han.
SYLVÅNDÅ SOLO, btå han.

Bedste langhårsungdvr 1976.

U ds I il lin gs re.r tt ltat er 797 7,

Black Lonni of Great Yarmouth
Bedst in Shov'. Essen. Bedst i

modsat køn, Vrien. og Int.
Champion.

elly-Jane of Great Yarmouth. biå-
creme: CAC Hillerød. CÅC Ko-
benhavn, CAC, BIO, Champion.
Gladsaxe, CACIB, Køge, BIO.

Black Josephine of Great Yar-
mouth: CÅCIB, Køge.

Silver Viva of Great Yarmouth:
CÅC, bedste Chinchilla, bedst i

modsat køn, Odd-Fellou .

Golden Ccaramouch of Great Ya:-
mouth: CAPIB, Hillerød.

Golden Dreamy of Great Yar-
mouth: CÅC. Køge.

Golden Bonanza of Great Yar-
mouth: CÅP, Gladsaxe.

Golden Slippy of Great Yarmouth:
CAC, Pederstrup.

Silver Biddy-Malone of Great

Yarmouth: CACIB, Tyskland.
Ungdyr:
Silver Penny of Great Yarmouth:

bedste Chinchilla, bedste lang-

hårsungdyr, Gladsaxe.

Golden Ånna-Bella of Great Yar-
mouth: bedste langhårsungdyr,
Ital i en.

Golden Pimpinella of Great Yar-
mouth: ex 1, Gladsaxe, bedste

creme ungdlr.
Golden Corona of Great Yatmouth:

ex 1. Hillerød.
Golden Berolina of Great Yar-

mouth: ex 1. Køge.

Golden Leica of Great Yarmouth:
ex 1. Odd-Fellow Palæet.

Golden Bossanova of Great Yar-
mouth: ex 1, Berlin.

Golden Bon-Bon of Great Yar-
mouth: ex 1, Berlin.

BIue Defender of Great Yarmouth:
ex 1, Berlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød,
Bedste opdretter i HilJerød
og Køge.

Udstillingsresultatar i 7976:

Nell-Jane of Great Yarmouth. bL.l

cren-Le: CÅCIB, BIO. bedstc

langhårskat i Hille'r'rcl.
Sil..: \'rr:.i t,:..,: \',--,-

ci:,-l;:l r: C^\L L:.-::. :

H:i1=:rd
Ge,lC:i e ::nz: c,: G:eat Yarmouth

C^{PIB. Hillcrod.

Bei-tie rt!ir,etter i HiLlerod 1978

EDEL RINGSTED
(medlem at JYRAK)

3550 Slangerup, telefon 03 - 33 48 44
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Ir4anderup,
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S kria til Huassebrøttet

- Fllen. ..
Det er med et vist vemod, jeg læser indlæggene her i

bladet fra Birgit Semak, Norma Agersnap Larsen og

'§V'inna Greve. Det er min opfattelse, at den slags indlæg

ikke hører hiemme i et ellers sagligt klubblad. Jeg må

her minde om, at bladene også fremlægges hos dyr-

1æger for at give reklame for klubben som sådan, men

det må da være helt klart for enhver, at netop den

slags læserbreve ikke lieefrem ansporer folk til at blive

medlem af JYRAK, hvilket må betragtes som noget

negativt for de, der kun ønsker klubbens vel.

Vi må derfor, for på alle måde at holde den saglige

linje i vores ellers udmærkede blad, fremover undlade

at optage den slags indlæg. Dette skai ikke betragtes

som censur. Vi vil også i fremtiden bringe ,,kritiske"

indlæg, kun helt personlige angreb vil blive udelukket.

Jeg vil ligeledes undlade at kommentere disse 1æser-

breve, da jeg mener, det er helt unødvendigt - de taler

for sig selv. Richardt.

K,ERE L/L,SERE
Dette er altså sidtte blad. lra redahtionsteantet Bøggr
GreurAgersnap Lars en .

Ved redahtionens afslutning Jå d.et endnt ihÅe hlart,
htem der øfløser os, så har l rnaterialer til ntmrner 2.

send det oenligtt til VibeAe Gamtt.
Det har oeret både n?orsot?21 og inspirerende dt hda.
med ,,Haæssebrættet" at gøre, og sela orn d.et er friail-
ligt, er det ned en ils remod, at ti t,icleregiter arbeid.et

til uore efterfølgere i håbet om, d, d.et -lortsdt sAal rtere
ntuligt lor alle slag nteninger at Aont.nze til orde.

SUSINNI BUCGE,



Generalforsamlingen 25. ianvar 1978
Generalforsamlingen fandt sted i Studenternes

Hus, Århus. Til stede var ca. 67 personer,

heraf nogle uden stemmeret.

Dagsord.enens pønAt 1. YaIg af dirigent og

stemmetæ1lere. - Som dirigent blev foreslået
Bent Poulsen og Svend Åage larsen. Bent
Poulsen valgtes. Som stemmetæ1lere valgtes

Gudrun Miiller og Kaj Greve.

Under godkendelse af dagsordenen blev det

bemærket, at Norma Larsen ikke ifølge dags-

ordenen vat piL vrlg, hvilket hun ellets skulle

være iføIge r.eferatet fra generalforsamlingen

1977. Formanden svarede, at hun efter en-

stemmig godkendelse i bestyrelsen havde ret-

tet ret, som måtte være en fejl fra general-

forsamlingen 1977: at a1le minus 2 skulle

r.ære på val,g 1,978. Ifølge vedtægterne afgår

halv bestyrelse nemlig hvert år. Enten Notma
Larsen eller Erik Miinster-Swendsen måtte så-

ledes rettelig have været valgt for to og ikke

for et år. Heraf havde man valgt at rette

Normas valgperiode, da hun blev valgt med

flere stemmer end Erik. Den, der havde rejst

sagefl, var villig tii at tilslutte sig afgørelsen,

raen ønskede alligevel at påpege, at fremgangs-

måden var forkert, hrilket formanden erkendte.

Dagsordenen ptnLt 2. Formandens beret-

ning. Pr. 31-12-77 har.de klubben i alt 690

medlemmer, heraf 206 familiemedlemmer. -
Årets driftsoverskud har ræret 14.772,39 kr.,
således at klubbens aktiver nu er 32.344,37 kr.
Årets to udstillinger har været i hhv. Åbenrå

og Århus. I Åbenrå blev 390 katalognumre
set af ca. 5000 besøgende. I Århus blev 457

katalognumre set at cr. 5000. Af medlems-

møder har i de respekire kredse været holdt
r alt 20. Klubbens opdrærere har hjemtaget i
alt 791 stamtavler. Der har ræret holdt banko-

spil og præmieuddeling på Ølsted Kro. End-

ridere har der været deltagelse fra J1'rak på

ro hobbyudstillinger i hhv. Bogense og Rolf-
sted (Fyn).

På fotespørgsel oplystes det, at der på

Sjæl1and pr. 37-72-77 var 38 medlemmer.
Beretningen godkendtes enstemmigt.

Pøntrt 3. Forelæggelse af det rer.iderede

regnskab til godkendelse. Regnskabet blev fr>
relagt af revisor Henrik HoLn (klubmedlem),
Itegnskabet blev godkendt.

Ptnkt 4. Indkomnc forslag.
1. Fra Erik Bugge. Forslagct blev forkastet

(26 stcmmer for, 29 imod).
2. Fra bestyrelsen. Forslaget blev vedtagtt

(55 stemmer for, .ingen imod).
3. Fra bestyrelsen (ved en tvkfcjl var to

forslag begge kaldt ,1.1 i dagsordenen). U'J-

stilling: Forslaget blev vedtaget.

3. VedtægtsændLing: Følgcnde ændringsfor-

slag vedtoges: ,,Sager, der ønskes behandlet,

må være sekretæren i hænde senest 15. ian.
Meddelelse herom gives i sidste Hvæssebrættet

før generalforsamlingen".

4. §[inna Greve redegjorde for forslaSet.

Forslaget blev forkastet (29 for, 16 imod).

5. Bortfaldet i medfør af forslag 4s for-
kastelse-

6. Konsulenterne redegjorde for konsulent-

virksomheden. Jean Price forelagde forslaget.

De er-rkelte afsnit A, B, C og l) sattes l.rer-

cfter under afstemning enkeltvis.

A blev vedtaget (5.1 foL, ingen irnod).
Dette medførte en vedtægtsændring til par. '1.

stk. 6, pkt. e) konsulenter.
Den nye par. ,1, stk. 6. pkt. e) blev ved-

tallet med 50 stemrncr for. ingen imod.

B. F'ølgende ændringsiorsla-* tjl B. 1a. bLs'

rcdtaset: ..Gencralforsamllnilen v:rlger (ior tcr

..r .lJ :..r r.:r) I k ttqrr, -.ul-. t- . ltr"tri cn

skrl bL,r \ordrr11;rnJ. tn iIlicltiiLland. en på

F':r .ll.: ; S,rnJ.l',,'LIar,d c,g cn pir Sjælling.

]::1'' j.l.r .: .,i \,rlS hlert år. Forste gang

'..j l.'J::-t.:r:rq Ycdtaget rned iJ stemrtet

: :. :::.:- ::l.rd.
Li.L. rl;. srt srtrskilt under afstemning efter

:..1:::::-i heron. Forslag om særskilt afstec.r-

:-:::: l.rsi .Lf et medIem, som mente, at for-
sl.:-;:t strrd l-rod grundloven. B.6 vedtaget m.

19 stemme for og 15 imod.

C. \'rdtaget.
D. F-olgende ændringsforslag blev vedtaget:

..D. Suspension.

1. Ilcstvrelscn kan suspendere et medlem,
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hvis klubbens vedtægter ikke overholdes.

2. Suspension kan dog først finde sted, så-

fremt de angivne mangler ikke er rettet inden-
for den frist, der er angivet af bestyrelsen.

l. Et suspenderet medlem er afskåret fra
enhver nydelse af medlemsrettigheder, hvor-
imod medlemsforpligtelserne over for forenin-
gen fortsat består.

4, Et suspenderet medlem kan uanset afsnit
D, stk. l, bringe suspensionen op på en gene-

ralforsamling under iagttagelse af § 4, stk. 2.

5. Til den i afsnit D, stk. 4, nævnte gene-

ralforsamling har vedkommende suspenderede

medlem tale- og stemmeret.

6. Suspensionen ophæves med øjeblikkelig
virkning af bestyrelsen, når forholdene er

forholdene er bragt i orden".
PanAt 5. Kontingent for 1979. Forslag om

kontingentforhøjelse til 80 kr. pr. hovedmed-

lem vedtaget.

PunAt 6. Valg.
a. Formand. Fireslået Richardt Pedersen og

Susanna Bugge. Richardt Pedersen vlev valgt

med 42 stemmer. Susanna Bugge fik 18.

b. 3 bestyrelsesmedlemmer. Foreslået Erik
Miinster, Susanna Bugge, Peter \ord. Vibeke
Gamst, Ingelisa Børresen. Kaj Seeberg. Birgit-
te Johansen. Va15 bler. Erik }fiinster med i9
stemmer, Peter Nord med 29 og Vibeke
Gamst med 28. Af de ør,rige opnåede Ingelisa
Børresen 2, stemmer, Kaj Seeberg 18. Su-

sanna Bugge 25 og Birgitte Johansen 9.

c. 2 suppleanter. Foreslået blev Ingelisa
Børresen, Kaj Seeberg og Birgitte Johansen.
Valgt blev Ingelisa Børresen med J8 stemmer.

Kaj Seeberg med 30. (Birgitte Johansen op-

nårede 2) stemmer).

d. Revisor. Henrik Holm genvalgtes.

YaIg af konsulenter i medfør af vedtægts-

ændringen finder først sted fra generalfor-

samlingen i 1979, men der var enighed om,

at de tre siddende konsulenter kan fortsætte.

Sjællænderne fik lov til på deres næste med-

lemsmøde selv at udpege en konsulent for
Sjæ1land.

Paxkt 7. Eventuelt. Intet. VG.
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Legenden om Tabby-katten
Da dyrene kom for at ære det nyfødte Jesus-
barn, som 1å i krybben, kom der også sam-

men med dem en sky, lille kat, som sad for
sig selv i det støvede hjørne af stalden.

- Jesusbarnet smilede til alle dyrene, og
han interesserede sig så meget for dem, at da
Maria sagde, at han skulle sove, kunne han
ikke slappe af og falde i søvn. Maria kaldte
da på den rare, trygge okse, på det dumme,
venlige æsel og også på hytdehunden for at
de skulle hiælpe hende til at få Jesusbarnet
til at sove, men han blev fortsat liggende
vågen. Så kom den lille tabbykat krybende
frem fra sit hjørne. Først vaskede den sig,
så den skinnede fint og blankt fra halespids
til næsespeji. Da den var skinnende ren, hop-
pede den let og elegant op i krybben, krøl-
lede sig godt sammen tæt ind til babyen,
mens den spandt den vuggesang, som enhver
kattemor spinder for at få sine børn til at
sove.

Det varede selvsagt ikke længe, før Jesus-
barnet var faldet i dyb søvn, og siden da har
alle tabby-katte båret Madonnaens tegn * det

store II - på deres pande.

Fra den norshe nor:Aart. 1977.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
rnodtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385
Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99



ABYSSINIEREN
Øvrige nordiske

katteblade

Af ROY ROBINSON, F I Biol.

Det forløbne år har været begivenhedsrigt for Åbyssi"

nieren, idet der i 1.976 blev holdt en konference og

udstilling i London om de nu mange varieteter. Rap-

porten fra konferencen må anses fot i høj grad at have

skabt klarhed over de forskellige farvers status. Hvad

man end føler ved udviklingen af de nye farver, er det

vanskeligt at se, hvordan man kan undgå at måtte ac-

septere dem. Det mindste, man kan gøte, er at forstå,
hvordan de er fremkommet og at vurdere konsekven-

serne for fremtiden.

Den sædvanlige eller normale Åbyssinier er en

agouti, i det store og hele uden tabby-mønster, bortset
fra ansigtsmarkeringetne. Ligheden med Agouti-kaninen
var så slående, at de i opdrættets første tid havde kæle-
navnet ,,bunny cats" (kanin-kttte - red,) I årenes løb
har avlerne forbedret de første dyrs brun-grå farve til
en varm rødlig brun. Denne overgang til en dybere
fan'e svarer til ændringen fra huskattens triste grå-
tabby til den brun-tabby udstillingskats fyldigere farve.
Resultatet bliver en særdeles smuk kat.

En af de første og mest interessante farvevarianter
var den røde med dens lyse rødligt-gule farve og brune
ticking. Navnet rød blev formodentlig valgt, fordi man
troede, at den var Abyssinier-versionen af rød-tabbv.
Det viste sig dog senere, at dette var forkert, idet det
gen, der giver rød tabby, er kønskoblet, medens Abys-
sinierens røde varitet opfører sig som et simpelt vigende
gen i forhold til normalgenet.

Derpå fremkom den blå varietet. Disse dyr er tyde-
ligt Abyssinier i enhver henseende, som legemstype og
pelsmønster viser. De er blå agouti creme med blå
ticking. Det blå er højst udpræget og gør indtryk på
dem, der kan lide blege farver.

Chokolade-varieteten er nyere. Farven er forskellig
både fra normal og fra. rød, idet den er rødlig-brun
med mørk chokolade ticking. Groft taget er den halv-
vejs mellem normal og rød, men dog noget nærmere
den normale.

De to varieteter, hvorom interessen navnlig har sam-
1et sig i de s.idste år, er creme og 1i11a. Den creme
stammede fra den røde, og ud fra avlsresultater med de
røde og blå er der ingen grund til at tro andet, end

,

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 Lmk.

+
NOR:KATT:

Skogvn. 1

Karina Strømmen

1410 Kolbotn, Norge

Abonnementspris: 40 n.kr,

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson Box 288

701 04 Orebro, Sverige.
Abonnementspr;s: 20 s.kr,

+
KATTEN:

Hanne Korsberg
Stationsvænget 5

279'l Dragør

+

RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevej 1

2700 Brønshøj
Abonnementspris: 30 kr



at den creme er en fort)'ndet rØd. !'arv.rn
er rreme med bleg lilla ticking.

Den lilla ligner rneget den creme, men har
mørkere tilla ticking. De to varianter er så

ens, at de er blevet forvekslet med hinanden.
De ægte lilla er dem, der stammer fra kryds-
ninger med lilla Siameser eller Foreign lilla
(lavender - red,.) Den hurtigste måde at
fremavle den lilla er at parre en creme med
er lilla Siameser, men dette synes næppe

umagen værd, med mindre der er en tvin-
gende grund.

Eksemplarer af den kønskoblede røde og

creme blev udstillet ved konferencen, oli det

var tydeligt, at de afveg fra de sædvanlige

røde og creme. De er dybere i farven og har

en ekstra glans. De er også renere i farven,
idet den kønskoblede røde har rød, ikke
brun, ticking, og den creme mangler den

blege lilla ove.rtone. Når disse varieteter bliver
mere udbredte, er det næstcn sikkert, at de

vil blive pr-rpulære.

Det er bemærkelsesværdigt, hvor let mar.r

kan producere de kønskoblede varieteter. Den
røde kan f. eks. frembringes ved en parrin5l
mellem en rød Siameser hun og en norrnal
Abyssinier han. Det forventede resultat er
røde han- og skildpadde hun-killinger. De
kønskoblede røde killinger kan umiddelbart
erkendes. Skildpadde Åblssinierne r.il ha..c
normal fan'etone. men med gule plctter ellet
striber; eller også ligner de normale så me-

get,at det er r.anskeligt at tro på, at de virke-
lig er skildpadder. På tilsvarende vis villc
køns-koblet creme Åbyssinier hanner kunne

frembringes ved at parre en creme Siameser

hun med en blå Åbyssinier han. Man må

naturligvis være klar over, at der vil blive
et problem med at fjerne Siameser og makrei-

rabbl gcnerne i scrrere Ben(rJtioner.
Disse er de otte hovedvarieteter, hvis men

betragter skildpadde og silver som værenCe

uden for denne artikels hovedemne. Ålle ottc
er forskellige, bortset fra creme og lilla. De
øvrige varieteter kan skelnes fra hinanden
ved deres almenfan,e og navnlig ved at stu-

dere farven på deres ansigtsmarkeringer og
dens ensfarvede øvre or.erflad.- for enCen aI
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halen (halespidsfarve, se tabellen). Hos den
normale er halespidsen sort; hos den blå:
blå; .hos den chokolade: mcrrkebrun eller cho-
kolade, hos den sædvanlige røde: lysebrun;
hos den kønskoblet røde: oral3e o,g hos den
kønskoblet creme: creme.

Problemet med at adskille den creme o13

den lilla skyldes, at den creme grundfarve er
uafhængig af, hvilke gener der giver anled-
ning til disse varieteter. Dcn crene farve
frembringes af fortyndingsgenet, der ændrc;-

det ufort,vndede dyrs rødbrune farve til cre-

ne. Kendetegnet på creme og røde som t.arie.
teter er den lilla tickinll eller skær, som

begge besidder. Grunden til, at det er muligt
at have både creme og lilla, er, at der er to
forskellige gener i spi1, hvoraf det ene giver
lys lilla ticking (creme) og det andet ni,rrk
lilla ticking (lilla). Desværre er enten de

to nuancer af lilla eller graCen af ticking så

variable, at det enkelte creme el1er lilla dvr
let kan forveksles.

Situationen er dog ikke helt håbløs. for den
creme vil ofte kunne idcntifice:es ved at sc

på stamtavlen. Alle creme efter rcdc f ol-
ælclre eller fra crene. dcr neCstar:rmer fra
røde uden andre farver undervejs, kan anscs

for at være rigtige creme. I pruktisk ar-l vii
et program. hvor man parrer røde og creme.

i hoj grad kunnc anbefales. Herved undg,is
elLer formindskes indavl, der er en risiko.
hvis creme udelukkende parrcs til creme. Dct
vil også sik:e, at dcn creme virkelig er cre"

me. Hvis der sl<ulle vise sig en chokolaCe
killing, er 6n af de crcme forældre åbenbart

en lilla i forklædning.
Den lilla varietet er ikke så let at iden.

tificcre. Man kan ikke avle lilla eircr røde

forældre. men kun fra chol<o1ade elLer nor,
malfarvede forældre. Uheldigr is ken man org,

så avle cremr på denne midc. så det er let
at se probiemet. Drr LiLIa kan ikke identi-
ficeres med sikkcrheJ ud fra stamravle:.
skønt det må indrommes. at man kan have
held med et skarpsindigt gætteri. Der er
naturligvis urdtegclscr i tilfælde, som nir en

creme er blevet parret med en lilla Siameser

eller Forcign lilla. Killingerne vil da blive



ABYSSINIERENS FARVER OG GENOTYPER

Farve

No rma l
B1å

Chokol ade

Lilla
Rød

Crem

Kønsbundet

Kønsbundet

Tortie,
il

il

il

I

rød

c rem

normal

blå
chokol ade

lilla
rød

crem

Genotype

TA

ddra
bbTa

bbddTa

b'b'Ta
b'b'ddTa
0Ta

dd 0Ta

0oTa

dd0oTa

bb0oTa

bbdd0oTa

b'b'0oTa
b'b'dd0oTa
ITA

I OTA

Hal espidsfarve

Sort
B1å

Mørk brun
Mørk I i I I a
Lys brun
Lys lilla
0range
Crem

Sort/orange
Bl å/crem
Mørk brun/orange
Li I I a/crem
Lys brun/orange
Li 1 I a/crem
So rt
So rt

Søl v

'Carneo'

af den lilla variei.r i forste generation, men
i senere generatione: kan der komme creme,

og hvordan kan de e:kcndes ?

Hvis man føler dcr nodvendigt at sikre sig,

hvilken status en misrrnkelig kat har, kan

man test-parre den tiL en rod. Hvis der kom-
mer 6n eller flere chokolade killinger, er
katten lilla; hvis der kommer såvel choko-
lade som røde killir-rger. er den lilla, men
bærer af creme, hvis der er producefet syv
(hellere ti) chokolade killinger, er dyret ren
Lilla; hvis der er kommet syv (hellere ti)
rode killinger. er det creme. (De to sidste

srtninger skal læses: ,,uden en eneste af mod-
;at fan,e" * rel.)

Det kan bemærkes, at man har stillet føl-
gende spørgsmål: når creme og lilla ligner
hinanden så nøje, hvorfor skulle man så be-

kymre sig om at skille dem ad ? Lilla og

creme vil tilsammen give lilla. creme eller
en blanding af de to. I visse andre sports-

opdræt er varieteter, der i praksis ikke kan

skelnes fra hinanden, forbudt. Enten får en

af dern overtaget, eller de består begge side

om side. Dette er navnlig tilfældet, når en

tilbagevenden til normalformen ikke optræder.

Problemet forværres i nogen grad af uhen.

sigtsmæssige betegnelser. Hvis den rød.e ya-

rietet virkelig havde vætet Abyssinier-versio-
nen af rød tabbv, r,ille det være logisk at
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kalde den fortyndede form creme. Uheldigvis
viste denne formodning sig at være forkert.
Takket være Roy og Maureen Silsons ind-
sats v6d man nu, at den røde Abyssinier
skyldes en lys brun mutation. Dette blev
påvist ved at o'terføre genet til en ncr-agouti
eller ensfarvet baggrund, hvorved dets sande

oatur blev åbenlys. Det er typisk for visse

brune gener, at de frembringer en lys sand-

farvet brun agouti, der i nogen grad ligner
gule eller rØde mutanter. Dette er tilfældet
for den røde Abyssinier.

Man må derfor overveje sine betingelser.
Den normale Abyssinier og de blå, choko-

lade og lilla varieteter er navngivet korrekt
både med hensyn til udseende og genbeskaf-

fenhed (se tabellen). Det er den røde og

creme varietet, der har uhensigtsmæssige, for
ikke at sige vildledende, navne, i den betyd-

ning, at ingen af dem svarer genetisk til,
hvad der sædvanligvis menes med rød eller

creme inden for anerkendt kattesportsbrug.

Situationen har tilspidset sig med fremkom-
sten af de kønskoblet røde og creme variete-

ter. Disse er de virkelige røde og creme, hvis
man vil være i overensstemmelse med de

kattesportsbetegnelser, der anvendes inden for
Burmeser, Siarneser og Tabby opdrættene.

I visse henseender forekommer det klogt
at tilpasse sig gængs brug på trods af den

omvæltning, det synes at afstedkomme. Dette
medfører, at de kønskoblede varieteter for
fremtiden skulle kaldes rød og cretne. Hvis
man gjorde det, måtte man vælge nye navne,

der svarer mere til den genetiske struktur for
den sædvanlige røde og creme.

To navne, der straks melder sig, er kanel

og chamois. Kanel er et velkendt navn for
den brune agouti, medens chamois er en an-

den betegnelse for fortyndet rød.

Mærkeligt nok var navnet chamois en over-

gang på tale for den creme, inden dette

kom på mode.

Dette forekommer måske for radikalt. Der
er dog også blevet fremsat andre forslag. For
eksempel et gående ud på., at de kønskoblede

varieteter betegnes henholdsvis hønsAoblet rød
og Lønskoblet creme, idet betegnelsen ,,køns-
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koblet" vil være tilstrækkelig tii at skelne

dem fra den sædvanlige røde og creme. Et
andet forslag, der glimrer ved sin enkelthed,
er at give navnet orange til den kønskoblede

røde, idet orange er betegnelsen for det køns-

koblede gen, der forårsager de røde varieteter
hos katten, men ak, herved lades den køns-

koblede creme svævende. for creme er strengt
taget det mest korrekte navn. Man kunne dog,

for ikke at være unødig pernitten. antage

navnet chamois for den fortyndet røde, hvis
orange blev godtaget for den røde.

Abyssinierens væsentligste kendetegn er den

smidigt byggede legemsform og den kastanje-

brune pelsfarve. Men kunne tio, at Abyssinie'
ren er en undtagelse fra reglen om, at alle
katte bærer et af tabby-mønstrene, men dette

er ikke rigtigt. Folk spørger ofte: ,,Hvordan
kan det være? Makrel og klassisk tabby er

tydeligvis tabbymønstrede, men Åbyssinieren
er bestemt fri for tabby-mønster".

Det sidste udsagn er kun sandt i den for"
stand, at udstillings-a5yssinieren kun viser et

mindstemål af tabby-mønster, begrænset til
ansigtet. De første dyr havde svage tabby-

striber om benene og den nedre del af flan'
kerne. Selv nu om dage kan Abyssiniere efter
kr1'dsninger ofte vise sådanne mønstre. Dette
r.iser, at avlerne har haft held til at under-

trykke dem efter tiår af kvalitetsavl.

Åb1'ssinier-mønstret skyldes en mutation 7ø
på tabbypladsen T. Ta genet begrænser tebby-

tegningerne til at ytfe sig som ovenfor be-

skrevet. Legemspelsen har en temmelig ens-

artet farve, der kaldes agouti, fordi hårene

er stribet med guIt. Det typiske agouti hår
er lyseblåt ved grunden og bliver mørkere
op mod den sorte spids. Lige før den ens-

farvet sorte spids er der gule striber. Ågouti-
farven fremkommer ved, at pelsen hælder

bagud og at de enkelte hår ikke dækker hin-
anden helt, hvorved det menneskelige øje ser

en blanding af gule striber og sorte spidser.

Hos Åbyssinieren er de gule bånd ændret til
en fyldigere farve, der giver en kastanjebrun
nuance.

Den normale varietet har B genet, der

viser sig ved den sorte ticking og den ens-



farvet sorte halespids. Når E mutanten trædcr
i stedet for B, fremkommer den chokolade
Åbyssrnier med chokolade ticking og hale-

spids. Disse dyr er tilbøjelige ti1 at ligne den

nolmale yarietet, mer er lysere i tonen

Den røde Abyssinier frernkaldes af en an-

den mutant ti1 B. ncmlig 1r' som frembringer
en lysebrun farve. I forbindelse n-red agouti
fremkommer cn lys sandfarvet agouti, der er

blevet mørkere til det rødlige hos Abyssinie-
ren som følg,e af udr'ælgelse til gunst for
\'.rr1rere farver. Halesp:idseris farve er lyse-

brun. Opdagelsen ai D' lnutanten var katte-

.genetil:kens højdepunkt i 1976.

Den blå skyldes ,l genct og har blå ticking
o\.er en cremc agouti stribe. Halespidsen .:r

tvdclig blå. Den liLla cr en følge af kombi-

nationen af ri meJ cle brune geter, bbd;/
giver mørk, <tg L L;ll giver lys lilla. Agouti-
striben er creme hos begge farver. Halespidsen

er lilla hos beggc' varietete.r, men det er

tvivlsomt, om dennc egenskab kan anvendes

til at skelne mellem dem på grund af den

l:illa farves r rri.rtronsbredde. I denne hen-

seende afviger lilla og creme tydeligt fra
chokolade og r',J.

Den kønskr-.bl.: :.rde frembringes af 0 ge-

nei. der ændrr:.:li:ort farvestof til rødt.
Forskellen m.1L::rr J.n kønskoblede og sæd-

lanlige røde ei: -:..r.:. navnlig når nuancen

på halespidsen i: :: , :rrqe i stedet for lyse'

brun. Den koosi,-:-.: ,::lc er mere klar end

.len sædvanligc (:.:rrr. =:r direkte følge af

naogelen på lilla ticking. Den lilla halespids

er afløst af creme.

Skildpadde Åbyssinieren vil nok vise sig

at blive noget af en skuffelse. Der rnangler
I:ontlast mellem de gule og agouti områder.

Når de gule pletter er store og fri for striber,
ei l:etten interessant, rnen når pletterne er

stribede, syner dyret ikke af meget mere end

en skjoldet ncrmalfarvet. Hos nogle individer
er det vanskeligt at skelne de gule områder
og væ.re sikker på, at katten virkelig er skild-
padde. Den væsentligste årsag hertil er mang-

len på tabby-mønster, der kan vise sig som

oiarge farve, således som man ser hos makrel-

eller klassisk-tabby skildpaddefarvede. Det
r.ille være endnu vanskeligere at erkende nogle
af de chokolade, blå, røde, lilla og creme

skildpadder. Disse viser i stigende grad man-

gel på kontrast mellem de gule og de ikke-
gule områder.

},Ian er i færd rned at udvikle Silver ved

krl.dsnin3 med Silver-Tabby, hvor sidstnævnte

brdrager med pigmentl.ræmningsgenet 1. Der
er ct vist problem med et hårdnakket gulligt
eller g1,ldsn1 skær, men håbet er at frem-

bringe cn klar sclvf arve. Det er muligt at

have flere slags silver, for eksempel den for-
tyndede eller blå silver, men det har ikke
meget fonnål at diskutere dem for øjeblikket.
Den ,,kam6" Abyssinier er blevet nævnt som

el mulig tiltalende varietet med en orange

tici:ing på sØlvagtig baggrund.
(Fr'a Cat O Cardom Ånnral 1977,

oversat af Erik Bugge),

A t; § I t\,'r- ( 6 AC li t; N HF.j.tG \B r n,q A [,Ii iF: ,r S
lntCh..§in h iafTa af Silverb;iken gtsm) ,ri 'rii ,i
§inh Pagai X SilverbåckQnlbrunø) ', u,i§;,

lleotenlv Ttt€ NT,RNATToNAL åtAflAN *ctETy ocH rnetrrhiit
CLug.MÅxca N v^RL ufi6|3 AK pntt LeoAiO€ Av{'Llbiil/i,-il i*x
ex?oRT€,*^T gaÅA $L,A,T|LLU§A. Vt flAOe GLL?igN ATT ln O.ex
F§(STA §AAND,NAvtSh^ 6t(l,lA.hgttgf{. 1 \,\ r1;ar:6r:riG rlr:År:l r,:\ritl
{O 4r SORUNDA SVERtGt . a$3/4o3lB-39 oe oeslirte«ts/aroB/34 6t 4o-4t



Klab- og ørudet nyt

SIGIRIYA
Min nyimporterede hankat fra Holland, Serafino van N{ariendal, og

hunkatten Pythia Fusca af Sigiriya, som ankom til katteriet samtidig
med ovennævnte hankat efter parring i Holland, er blevet IFA-testede
rled resultatet: Positiv og suspect.

Begge katte er fjernet fra katteriet.
På trods af ovennævnte fuldstændige isolation fra øvrige katte i
katteriet har jeg pålagt mig selv 3 mdr.s karantæne. indtil n.v IFA-
test foreligger.

Hald. den 15. rnarts 1978.

JØRGEN I<. ANDERSEN
F.vsiurgisk Hospital, Hald, 8800 Viborg, telf . 06 - 63 80 55, lokal 19.

FØDSEL i etaper
I sommer oplevede jeg en af naturens mærk-

værdigheder - ting, jeg ikke troede kunne

finde sted, og som vist også er ret sjældne.

nemlig en fødsel af killinger, der foregår

i to afsnit.
Min almindelige skildpaddefan'ede huskat

gik og skulle have killinger med en eller

anden ,,Lomeo" fra nabohaverne] og alt for-
løb naturligt, indtil 16 dage før nedkomsten

skulle finde sted.

Pludselig er.r aften kom katten Zoli, som

hun hedder - hun stammer fra Åalborg Zoo

- og var svg o13 dårlig, og straks efter fødte
hun to killinger samt et dødt foster. Der-

efter skete der ikke mere, skønt jeg kunne

mærke killinger. der sparkede i maven - og

Zoli hard. drr udmrrkct
Killingerne. hun har.de født, så lidt mær-

kelige ud med afrundcde hoveder og meget

små ører og en mellet kort. muldvarpeagtig
pels, og den ene døde efter et halvt døgn.
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Den rnden, en cremef an,et han. klrngede
sig til livet og insisterede stædigt på. at det
skulle Ieves - og den vandt, født 16 dage

for tidligt.
Fra mit arbejde med rovdyr har jeg of te

stiltiende måttet se på, hvordan natuien selv

Iøser sine problcrner, derfor foretog jrg mig
intet i sagen.

Det undrede mig, at Zoli havdc mælk.
men det havde hun, og Lillefy.ren. son kil-
lingen straks skulle hedde, tog godt i:a. men
voksedq ikkc :rrligt deraf.

Efter 16 das;e fødte Zoli r.derlisere ro kil-
linger, og det må forholde sig såden. at det
foster, der skullc have yæret fodt so: nr. l,
døde og skuile ud, hr,orved de to Iorsie mått:
med, mens de to sidste kunne blive tiJen uc1.

Lillefyren havde imidicrtid foranCret stør-

relse og udseende, og da de sidste -, er foclt

og tørre, var de alle ens at se på.

Derefter forløb alt naturligt. og r::isser-ne

cr forlængst fløjet hjemmefra. Jcg hrLste for-



ieden på Lillefyren, og han så ud til at l.rave

ambitioner om at blive en flot tolvpunds
harrkat. Egon llorlenserz, Nørresundby.

S pisekrogen
Jcg vil gerne gØre opmærksom på her i

Spisekrogen, hvilket udnærket foder man har

t:!:irrc krrre i d.r.'ge::rle gyllingcr.

IIel i mit katteri er det et n'reget bmgt --
og af katterc Ere:lct )'nd.-t foder ai fle:e
grunde.

Kyllingerne - frasortcrede hanekyllin.:;er -
kan som oftest fås gratis på rugericrne og er

dermed også brlligt foder. som ser.veres rå

med dun og de t hele, eller man ken llogc

den først for at r.ariere lidt på det.

Hvis man foCrer kyllingerne et par dage,

højnes værdien lderligere, idet de da fylder
si11 med kærn.,mrllisfcder, som bl. a. inde-

holdqr ::tont ,,: r tirreral(r.

Når rnissen sniscr sine kvllinger, får den
da hele dette r.rrdifuld: maveindhold. den
fiLr lever cg indr,:,Lit samt brusk og knogler,
som kan fordol:s L,c udn),ttes fuldt ud, oig

som desseit er J:: cn blommesæk bagi kyl-
lirgel, som ei li.:: s.i rod sorn æg.

Sotr en prå-::si rr:g vil jeg nævne, at

hvis man åbn:r r:r.r i kr,llingens br,vst. kan

man drysse or:r::::iJcl eller rnedicin ind.
og det hele glij.:..,rr orrtest nemt ned.

I øvrigt er i.r.: {r)skligt s}'n at se en

6-B-ugers sialnL:l,r:i :::.J .,flaskerenser" ka-

rtc sig r-.vcr sit t,,. i:. ,.-< lorsøge at over,
bevise omvcl'deren ua:.:i som rovdyr, da er
selv en lovc der rer. b::nemad ved sidcir
rf den.

Eneste nei;atii. itr{ .i rcl. at dct foi n:51c

mennesker er u:ruligt ar ailir,e l;vlliniierr:c
sc.v om det cr nodr-endiqt. er ciet jo ald.-irg

rrrt at skulle destruere Iiv.

[.i,,r::t,1.1orten.;er:, Norre:undbv.

Seal Dina al Kuref' (13b SP). lnt. Cb.

i Køge, noaernber L977.

Ejer"' Inge-Lise Andleasen.

+

Ceus af B:eLgården (L3b SP). Chanzpion
i Glarlsaxe, oAt.ober 7977.

Ejer: Nornta Agersnap Larsen.
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PORTR,IET-GALLERIET

Niino og Belinda, Champion i Ballerøp. øugust 7977. Int, Ch. i Gladvxe, ohtober

1977. ' Ejer: Inge og Peter Nord.

5 von Crafack
Champion RANGOON WIMSEY (brunmasket), 2 CACIB.

Leukæmitestet.

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej .6740 Bramminge . Telefon 05 - 173669.
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NU MÅ DET V,IERE SLUT...
Ja, så skete det igen. Vi oplevede JyRAKs
generalforsamling som et mesterligt godt isce-
nesat skuespil, for at Jenny Svennesen kunnc
få hævn for en hændelse på en udstilling.

For 6n som mig, der har yæret med i
kattesporten de sidste ti år, er Jenny Svenne-
sen desværre ikke nogen ny oplevelse. Hun
har på adskillige JYRAK-generalforsamlinger
trættet os med sine ganske personlige angreb
på skiftende bestyrelsesmedlemmer. I nyere
tid kan jeg blot nævne sidste generalforsam-
ling i 77, hvor Vibeke Gamst skulle have
været,,slagtet". Jenny Svennesen var også

aktiv ved vor ekstraordinære generalforsam-
ling i december 76. Der skulle især Susanna
Bugge og Vibeke Gamst ,,slagtes". For at nå
dette måI skulle også den øvrige bestyrelse
ryddes af vejen.

Dette er jo nu historie, og jeg har kun
nævnt det for at gøre det klart, at nu må
vi tage kampen op mod den mentalitet, Jenny
Svennesen og hendes gruppe af ,,kattedamer"
står for.

Men det blit,er iAhe ved hjælp af telefon-
kampagner, hvor sagesløse medlemmer bliver
ringet op lor at fi at vide, hvilken forfærde-
lig person, den, det nu skal gå ud over, er,
og at man ikke skal stemme på vedkommen-
de. Samtidig bliver den stakkels person mis-
tænkeliggiort på alle mulige måder. Har man
ikke noget på personen, man kan ,,pynte op,,,
bruger man blot sin fantasi. Det kaldes også
sladder. På denne måde kan disse ,,katte-
damer" møde op på generalforsamlinger med
etr stor gruppe medlemmer af den nu ,,tette
rro

Vi skal gøre det ved en saglig debat om
hele klubbens fremtid, hvor det er ved at
være påkrævet med en fornyelse af bl. a.
valgformen. For selvfølgelig skal der være
plads til forskellige meninger og indstillin-
ger, men vi må væk fra dette mindretals-
diktatur. Denne gruppe udgør heldigvis et
endog lille mindretal, men de er meget ak-
tive - dog på en meget usaglig måde. Dog
troede jeg, udviklingen havde nedbragt grup-

pen til et tåleligt niveau, men heri har jeg
altså taget fejl.

Man må jo næsten ,,beundre" Jenny Sven-
nesens ,,nedslagtning" af Susanna Bugge. Det
var så gement mesterligt giort, at jeg aldrig
har oplevet noget lignende, og håber heller
ikke at komme til det igen.

Jeg håber snart igen at se Susanna i ar-
bejde for klubben. Mon man er klar over,
at så at sige hvert eneste fremskridt, hver
fornyelse og modernisering inden for JYRAK
- og i den danske katteverden - i de senere

år enten skyldes Susanna alene eller er et
resultat af hendes samarbe.jde med andre sag-
lige kattefolk?

Ovenpå den behandling, Susanna fik på
generalforsamlingen, er det meget menneske-
ligt, at hun stopper som redaktør af bladet -
hvis gode kvalitet hun også har æren af. Som
det kan læses andetsteds i bladet, stopper
også ieg, idet jeg ønsker at stå frit, så jeg
kan medvirke med indlæg til den her omtalte
debat, som jeg håber vil komme i gang.

Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at
det er første gang en enkeltperson, Jenny
Svennesen, bliver angrebet her i bladet. Jeg
har alligevel gjort det, da angrebet kun inde-
holder fakta.

Ved så tydeligt at give udtryk for mine
rneninger - herunder også min stØtte til
Susanna Bugge - er jeg klar over, hvad der
venter mig ! !

Dette mærkede jeg allerede på selve gene-

ralforsamlingen, og det bevirkede, at jeg i et
brev til de fynske og sønderjyske medlemmer
har meddelt, at ieg pr. 1. marts trækker mig
tilbage som katteholdskonsulent, da jeg ikke
ønsker at ødelægge konsulentordningen med
de angreb, der venter mig.

Ved et medlemsmøde i Odense den 4.
marts blev mit brev drøftet. Jeg blev af de
fremmødte ca. 30 medlemmer kraftigt op-
fordret til at fortsætte som konsulent. Des-
uden rneddelte JYRAKs nye formand, Ri-
chardt Pedersen, som også var til stede, at
han og bestyrelsen også ønsker, at jeg skal
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fortsætte som konsulent og leder af med-

lemsmøderne i Odense.

Jeg er meget glad for denne opbakning,
og da jeg nu har gjort opmærksom på, hvor
jeg står, vil jeg gerne fortsætte som konsu-

lent og mødeleder. Dette bliver meddelt di.
rekte til de to medlemskredse. Dog vil jeg

betinge mig, at jeg kommer på, valg r 1.979.

Så for ,,kattedamerne" er der altså håb

forude! I V/innø Greae.

SÅ LYKKEDES DET.
Vi har været til generalforsamling igen - og

traditionen tro havde Jenny Svennesen set sig
gal pL er bestyrelsesmedlem, og nu skulle

vedkommende ud. Sidste år var det Vibeke

Gamst, det drejede sig orn, men hun holdt
skansen. I år var det Susannr liugge, der

stod for tur, og da Jenny Svennesen samtidig
gik en andens ærinde, lykkedes det.

Jenny Svennesens historie er: Ved dyrlæge-

kontrollen på udstillingen i Århus blev fru
Svennesen afvist, fordi to dyrlæger efter at

have undersøgt en af hendes katte sagde, at
den havde øremider. Dette ville fru Svenne-

sen ikke acceptere, hvorefter hun kørte til en

dyrlæge ude i byen og kom tilbage med en

erklæring om, at katten ikke havde øremider.
Bestyrelsen mente ikke, at den kunne lade
hånt om de til udstillingen engagerede dyr-
lægers undersøgelse af katten og lukke fru
Svennesen ind. Det blev fru Svennesen meget
vred over og gik derefter rundt på udstillin-
gen, hvor hun fremviste sin erklæring og for-
talte, hvor dårligt hun var blevet behandlet,
at hun nu ville melde sig ud af JYRAK og

tage mange andre med.

Hei kornmer så Susanna Bugges ,,forbry-,
delse". Hun bad fru Svennesen om at lade
være med at skabe mere uro eller også for-
lade udstillingen. Der var andre mennesker,

der var blevet afvist ved dyrlægekontrollen,
der bare fulgte spillets regler og gik med

deres katte igen.

Vi forstår godt, at det er kedeligt at blive
afvist ved dyrlægekontrollen, rnen skal den

have nogen praktisk betydning, må alle sande-

lig rette sig efter den. For at fuldstændiggøre
fru Svennesens historie, kan vi lige nævne,

at en dame, der kort efter udstillingen fik
14

udleveret en kat hos fru Svennesen, måtte

til dydæge med den med det samme, fotdi
den var befængt med - øtemider.

Denne historie og så det, at den samme

gruppe af medlemmer, ca. 30, møder op på

alle generalforsamlinger og afgør, hvem der

skal ud og ind af JYRAKs bestyrelse, gør,

at vi nu har mistet en kapacitet som Susanna

Bugge. Hun har arbeidet fantastisk godt som

sekretær for klubben, som redaktør af ,,Hvæs-
sebrættet", næstformand i Felis Danica med

alt, hvad disse poster indebærer. Vi synes, at

det er en ualmindelig uartig måde at ,,takke"
hende på og appellerer kraftigt til alle med-

lemmer i JYRAK om at være flinke til at

rnøde op på vores generalfolsamlinger, så flere
får indflydelse på, hvordan JYRAKs besty-

relse sl<al se ud.
Hermed vil vi så også takke af. Vi har

været glade for vort arbejde i bestyrelsen

i det forløbne år. Det har været dejligt med

den kontakt, vi har haft med mange rare
mennesker, og vi siger tak for den venlighed,
vi har mødt. Men de nuværende forhold gør,

at vi ikke ønsker at fortsætte som bestyrel-

sesmedlemmer, hvorfor vi hermed siger farvel
og tak.

Norrna Agersxap Larten. Birgit SenzaA.



Svar på Winna Gr
Må det være mig tiliadt at korrigere §Øinna

eves indlæg
Greve på nogle væsentlige punkter. Du taler
om dine ti år i ,,kattesporten". Af disse ti år
har jeg været medlem af Jyrak i sammenlagt
fire år. For nu at tage tingene i den rigtige
rækkefølge:

Med hensyn til den ekstraordinære general-
forsamling i 7976 var min ,,brøde" den, at
jeg skrev ulder på protestlisten sammen med
mio mand i loyalitet mod de mennesker, der
følte sig provokeret af Susanna Bugge. Så vidt
jeg husker, figurerede Norma Larsen og hen-
des mands navne også på den liste. Udfaldet
af denne ekstraordinære generalforsamling
kendet de fleste. og vi tog selvfø1ge1ig resul-
tatet til efterretning på god demokratisk vis.

Med hensyn til sidste års generalforsamling
er det helt galt med din hukommelse. Vibeke
Gamst skulle aldeles ikke forhindres i at blive
fcirmand. Hun lar i ør,rigt det eneste emne.

Jeg havde på det tidspunkt, hvor afstemningen
foregik, forladt mødelokalet på grund af en

telefonopringning fra mit hjem, så den genc-

ralforsamling harde jeg ingen indflydelse på.
Mit eneste indl,tg var rnin tilslutning til en

Iille kontingenrit,rhø jelse for f amiliemedlem-
mer.

Du skriver. at dit brcv til mig indeholder
fakta. Jeg kan fc,:t.:lk dig, at i*ke en e/?eite

te)efonopringrir.< t? )iLe et enerle bret er
tdgået herfrt,i,:.?. .:aet"rrtlfcrstmlittgen eller
lyra[ i orrigt. si hei har du også skudt forbi.
Det undrer mig. rrorfor jeg skal angribes på

denne meget gr(,\'e o{a rå måde af et men-
neske, som jeg alCrig har haft det mindste
udestående med.

V6d du for orri-cr. hlad demokrati er7 Jeg
mener, en generalforsamling må foregå på den
n.råde, at medlemmerne må have ret til at

llomme med de slnspunkter, hun eller hal
nå have, også til kritik af bestvrelsesmedle:r-
rners forkastelige optræden. aleretten kan ikke
r'ære forbeholdt nogie få. Du brugte timer til
uvæsentlige ting. Valget her i 1978 udløste
en spontan reaktion. Vi fik en bestyrelse, vi i

dct store og hele kan være glade veC.

Betegnelsen ,,kattedame" tager jeg som en

komplin-rent, tak! For øvrigt synes dit indlæg
at være en gang usammenhængende vås, der
ikke gavner nogen. Hermed definitivt slut på

debatten fra min side. lennl Strcnnesten.

Saør på NorruaLørsens indløg
Også Nonna Larsen må jeg korrigere på nogle

meget væsentlige punkter. Ångående sidste

års ordinære generalforsamling kan jeg hen-
vise til mit svar til §(/inna Greve: Jeg var
ikke til stede, hverken til formandsvalg eller
andre valg, som i øvrigt foregik så sent, at

mange var gået hjem forinden.
Men hvorfor dog angribe mig så kraftigt,

hvis jeg havde stemt imod Vibeke GamstT

Har du glemt din oprir.rgning til n-rig nogle

dage efter, at jeg havde rnodtaget Susanna

Bugges famøse brev, hvor du sødt og ind-
smigrende spurgte mig, om du og Susanna

Bugge måtte regne med min støtte og stemme,

så I kunne få Vibeke Gamst hældt ud af be-

styrelsen ? Du kom ved den lejlighed med

interne oplysninger fra bestyrelsen, som jeg

mener, du burde have holdt for dig selv. Alt
dette fik mig til at indse, at det igen gik
rigtig dårligt med samarbejdet. Er det også

min skyid ?

Med hensyn til afvisningen på Århus-ud-
stillingen har du nok ikke forstået ret meget

af, hvad sagen drejer sig om. Selvfølgelig er

det kedeligt at blive afvist på grund af noget,

man mener er udelukket, og navlrlig efter at

man på byens største og meget anerkendtc_ .

dyreklinik (Århus D.vrehospital, Viby) havde
givet mig skriftlig erklæring på, at katten var
i orden. Nej. langt værre var det at blive be-

skyldt for at kunne begå svindel. Jeg kan
forstå, at du ikke har fattet. il det er sagens

kcrne. - Min veninde, Bente Hansen, Horsens,
var på besøg her midt i novenber, og ikke i
september, og fik ved den lejlighed en kat
forærende, som trængte til ct goCt hjem. Del
var tdegående og havde sålcdes ikke kontakt
mcd mine øvrige katte, I)cr var ikke op-
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drættet her. Jeg v6d, du har gjort dig umage
for at fi fingre i den dyrlægekvittering, Bente
er i besiddelse af, efter at katten var blevetl
behandlet for øremider. Du v6d jo. sagen for-
holder sig på denne måde og ikke som af
dig fremstillet. Det lykkedes dig for øvrigt
ikke at få kvitteringen. Bente har siden fun-
det et godt hjem til katten, der var en ud-
præget enspændernatur. Det var den femte
kat, der mellemlandede her.

Nu vil jeg ikke længere have ulejlighed
med at finde nye hiem til katte, der måske

ellers skulle have været aflivet. I denne for-
bindelse vil jeg gerne rette en tak til Lise
Christoffersen, Odense, for hendes uegennyt-

tige hjælp sidste år, da hun skaffede en dej-
lig creme perserkat, Gaugin af Kibækgård, et

godt hjem. Det er den slags mennesker. der
bevirker, at man ikke helt taber modet, men
bliver ved at hænge på.

Jeg vil lige minde dig om, at gruppen, du
omtalte som værende pri ca. J0, var svulmet
op ttl 42, da vi stemte vores nye formand
ind. Tillykke med det.

Egentlig er såvel dit som \Øinna Greves
indlæg ikke et svar værd, men da der er
fremsat forskellige Iøgnagtige påstande, må
disse tilbagevises, mens det øvrige indhold
afslører en q'stende mangel på sund tænke-

måde og ikke behøver mange kommentarer.
De taler nemlig for sig selv. Jeg er ked af at
være nød:aget til at afsløre ting om dig, der

ikke skulle have været fremme. men du har
selv lagt op til det. lentry Steilileiefi.

Stamnavn »Af Kattenhøj«

Stamnavn »Af KIVIO«
Specialopdræt af chinchilla, cam6, silver
shaded og silvertabby persere.

Avlshan: Ch Sputnik ol Great Yarmouth.

KIRSTINE GAMMELGÅRD

Ærøvei 16 9900 Frederikshavn
Tilf 03 - 420510

Specialopdreet af hvide, blå, blåcreme og

::'eme peisere.

Ny blå avlshan, lovende afkom: Bølle af

Sten!øse (1 CAC). Faderen: Blue Beau

of Pensford.

Avlshunner: Int. ch. Gigi a, Kivio, hvid, og

moderen: Rosie af Hammersholdt, hvid.

LENE KATTENHøJ GAMMELGÅRD

Toftegårdsvej 40, Toftegården,
9900 Frederikshavn, telf. 08 - 42 05 10



KATTE - hunde og andre kæledyr modtages i pension.

Speciel afdeling til katte.

A. DUE Kragborg Gramrode . 7130 Juelsmin,d,e . Telf. 05 - 685431

Al't til Deres kat får De i:

,HUNDEN* ,HUNDEN.
Vesterbrogade 14

7000 Fredericia

Løvenørnsgade 44

8700 Horsens

Postordrer ved: A. DUE, Kragborg, Gramrode, 7130 Juelsminde.

Telf. 05 - 685431 mellem 16-18.

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat

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

Virker samtidig desinficerende
og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver lugt hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3/t

liter samt i økonomidunk med 1rlz liter
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.
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KOMMENDE UDSTILLINGER

Slamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvel I 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

November: 4.-5. Åmsterdam, Holland.
4.-5. Helsinki, Finland.
ll.-L2. Lyon, Frankrig.
11.-12. Gøteborg. Sverige.

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

25.-26. Brno, Tjekkoslovakiet.
25.-26. lkke fastsat, Danmark (DARAK)

1979:

Jarrar: I).-14. Bruxelles, Belgien.
20.-27. Hillerød (RK).

Februar: l.-4. Clermont-Ferrand, Frankrig.

Februar: 24.-25. Geneve, Svejts.

24.-25. lkke fastsat, Danmark (DÅRAK)
l,{arts: 10.-11. Ikke fastsat, Tyskland.
April: 27.-22. Ikke fastsat, Belgien.

28.-29. Zwollq Holland.
Maj: 5. 6. Ikke fastsat, Danmark (JYRAK)

).-6. Grenoble. Frankrg.
19.-20. Basel, Svejts.

Juli: 13. 15. Vichr'. Frankrig.
September: 1.-2. Trondheim, Norge.

1.-2. Ikl<e fastsat. Danrnark (JYRAK).
B.-9. I)rke fasrsar. Bclgien.

Oktober: 6.-7. Gladsaxe, Danmark (RI().
lJ.-1-1. Karlsrad. Sverige.

11.-1-1. Ikke fastsat, Tyskland.
20.-21. Åmsterdam, Holland.

\ovei:b:i: J.--1. Neuchatel, Svejts.

17.-18. Lron. Frankrig.
2-1.-2j. Ikhe fastsat, Danmark (DARAK)

1i)

(FIFEJiste af 15-12-77).
1978:

April: 1.-2. Uppsala, Sverige.

L:2. La Chaux de Fonds, Svejts.

8.-9. Rouen, Frankrig.

15.-16. Zidlaren, Holland.
15.-16. Vejle. JYRAK.
22.-2). Anvers, Belgien.

22.-23. Ltnk: ping, Sverige.

6.-7. St. Etienne, Frankrig.
27.-28. Trondheim, Norge.

j:uai: ).-4. Motala, Sverige.

10.-11. Ikke fastsat, Frankrig.

10.-11. lvlaarianhamina, Finland.
17.-18. Monte-Carlo, Monaco.

24.-25. Karlsruhe, Tyskland.

Juli: 14.-16. Vichy, Frankrig.

^ugust: 
26.-27. 6rebro, Sverige.

September: 2.-3. \Wiesbaden, Tyskland.

2.-3. Frederikstad, Norge.

9.-10. Herstal (Li6ge), Belgien.
16. 17. Karlstad, Svcrige.

23.-24. Hamar, Norge.

23.-24.. Aalborg (JYRÅK).
30. sept.-l. okt.: Vanda, Finland.
7.-8. Luzern, Svejts.

7.-8. Bcrås, Sveiige.

21.-22. Gladsaxe (RI().
21.-22. Paris, Frankrig.



AF EN KATS DÅGBOG
Hej ! Jeg er en Charrreux/British Blue på
lidt over to år. Mit navn er Frederik, og mit
stemnavn er ,,Syriam". Jeg er født i Hinne-
rup nær Hadsten, og begge mine forældre er
engelske, så hele min familie er i England.
Det se.r da meget pænt ud med alle de en-

gelske navne i mine papirer, selv om jeg ikke
kender dem, der bærer dern. Jeg havde tre
søst.re, men 6n af den-r døde, da hun var
nogle uger gammel, men det s1,nes jeg ikke

1;jorde noget, for så var der mere mad til
resten af os. I huset. hvor jeg boede, var der
også andre katte. Der var især er-r halvbror
til mig. O'bo1, I Sikke en fyr. Da jeg var
lille, ør-rskede jeg. at jeg ville komme til at

ligne ham, for vi hal'cle den samme mor,
mer det gik ikkc helt, som jeg ønskede mig,
men jeg har da klaret mig pænt alligevel.

Jeg vil fortælle jer om dengang, jeg kom
til det sted, hr-or jeg er nu. Da jeg var tolv
uger lJammel. kc,m der en pige og kiggede
på mig, og t.g kiggede på hende. Så sagde

hun, at hun .r: min nye mor. Jeg tænkte:

OK ! Og sjr sr.i:rdr jeg lidt for at glæde

hende.

Da hun ro.{::.m. blev jeg puttet i en

kurv, for jeg s*:1,. mecl. Derefter blev jeg

båret ud til er ::,,.rl.lig ting, som sagde en

s;ov lyd. .NIin :. . l()r fortalte mig, at det
var en bil, o.{.:: :i jkiic skulle r,ære bange.

I begl'ndelsen::.':iirg lidt, fordi alt var
nyt, ()8 fordi '.: rrlc havde min kattemor
I)ui nrig: m( n . ..., J. j.g. at jeg I ar cn

stor dreng. o! :: :; Jrenge græder ikke.
Da vi havd. a.,:: c: klartcrs tid, stod vi

ud af bilen og ::. :: 1:lic stvkke. Jeg kulne
ingentir.rg se, mar '.:: .f,:rnr høre l,vdene. Da
r,i havde venrei l::::r sred, hr-or der var
nogle folk, dei s::rllcJ:. hørte jeg en rl,
lyd, og da min :::,,r rtr.q mig ud af kurven,
l:rurne jeg se. f,r \ i lar i en slags hus med

sæder, og jeg kunne se, at ri kørte forbi
huse og træer. NIin mor sagde, at vi var i et
tog. Det var skægt. Der.r mand, som skulle
se vores billetter, syntes, at jeg va.r væ1dig

sød. Da han var gået. blev jeg sluppet løs,

Vi havde nemlig en kupd for os selv, og så

fo'r jeg op og ted ad rvggene på sæderne.

Men så lige pludselig blc:v jeg søvnig, og jeg

faldt i srtvn i min mors skød. Da toget stop-
pede i en b),, htor der stod Aalborg på et

skilt, stod vi af toget og gik ud til en bil,
som blev kaldt ,,Taxi", og så kØrte vi igen.

Og pludselig var jeg i mit nye hjern.

I mit nye hjem var der en kat og to hunde.
C).g I skulle have set mig, da jeg kæmpede

mod den største hund. Hun. var mindst hun-
drede gange så stor som jeg, men jeg hvæste

kun 6n gang, så styrtede hun ned og gemte

sig i sin seng, så I kan vel nok forstå, at

jeg var stolt. Den anden hund var rigtig
dum, den gøede ad mig. o1; selv om jeg

hvæste ad ham, vedblev det dumme bæst

bare at gø, og det var fordi han var lidt
døv, så han kunne ikke høre, hvad jeg

sagde til ham. Og han kunne åbenbart ikke
se, hvordan jeg skød rvg cig så get fare-
truende ud.

Den anden kat var heller ikke videre ven-

lig, men jeg fortalte hende, hvad jeg mente
om hende, oS så kom hun ned på jorden

igen.

Nu har jeg r,æret her lidt over to år, og
nu er jeg fine venner med de andre dyr.
Men der gan.rle hund er død. Det er lidt
trist, for han var så rar, men han var meget

syg, oll så sl,ntes min mor. at det var synd.

hal skulle licle mere

Men nu er det min senfaetid, så jeg r.il
slutte. Hej. Hej. Hilsen. FrederiA.

PS: Min mor siger. at I ikke skal tro på

alt. hvad jcg siger.

Hvis du betaler dit kontingent - 65 kr. plus 10 kr. pr. evt.
familiemedlem - inden den 1. mai 1978,
undgår du at blive slettet som restanl!
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Perler fra MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

En VIPPELEM

er løsningen!

Nærmeste forhandler opgives!

Model ELITE

nr. 50260

16x15 cm.

Grå plast.

Model MORTENS

Mini Door

nr. 50160

14x17 cm.

Grå metal.

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

Stamnavn MAHMUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHStsORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

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

VEJLE DYREPENS]ON
Telefon 05 - 8212 65

HENNINGS TRANSPORTKASSER til rimelige priser!

HENNING RASMUSSEN

Lørupvej 14. Lørup.5750 Ringe. Telefon 09 - 671699
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PÅ UDSTILLING i Vest-Berlin
Mange overvejelser var blevet gjort. Skal vi
tage af sted, eller skal vi blive hjemme.
Pengepungens indhold, hvilket jo ikke er helt
uden betydning, blev beskuet endnu en gang,
ja, der skulle nok kunne blive til lidt salt til
ægget resten af måneden, selv om vi tager
med. Denne beslutning skulle vise sig at give
konsekvenser.

Vi besluttede, at skulle vi af sted, skulle
vi have hele stammen med. Det vil på dette
tidspunkt sige tre hunkatte.

Flinke naboer tilbød at passe resten af ,,be-
driften", to dværggeder, tolv høns og 72 kg
hund (Newfoundlænder). Mormor ville getne
tage lillepigen på besøg, så skulle den side
af sagen være klaret. Vi havde aftalt at skulle
reise sammen med flere kattevenner her fra
det sønderjyske.

Belæsset til fingerspidserne ankom vi til
Sønderborg banegård, op i toget, pakkenel-
likerne på plads. katte på plads - Tinglev,
alle skifter. Katte fat, kufferter fat, 40 minut-
ters ventetid. Chokolade, bolsjer, ugeblade!!
40 gnaskende, n'gende, læsende minutter fik
en brat ende - Toget til Hamborg afgår om
få minutter!! Jeg gentager ... Katte fat, kuf-
ferter fat, indsamling af ugeblade og choko-
laderester. Hvilken r-ogn har vi pladsbilletter
til? Selvfølgelig vosnen helt nede i den an-

den ende af perronen. Prustende og slæbende

når vi vognen- endelie på r'ej til Hamborg.
Ansigterne lyser op. og de i kupeen værende
katte - der var d - sover. Turen til Hamborg
foregår foruden en nedrejsende dames evin-
delige toiletbesog ude:r srorre postyr.

Da vi når Hambo:s' banegård, hanker vi
endnu en gang op i kaae og pakkenelliker og
forbereder os på lt. tirnes ophold på stedet.
Trods det, vi harde siddet ned hele vejen.
var vi villige til ar gire et kongerige for et
bord og en stol. Sagen var nemlig den. at
vore maver havde tilkendegiver. at de trængre
til mad. Langt om længe fandt vi da også
bord meC tilhørende stole. Dug var der også
på bordet. Den viste sig efter at blive venit
at være hvid. Væggene i rurnmet ya-r garan-

teret ikke blevet tapetseret siden Mikkelsdag
1918. Omgivet af nysgerrige blikke fn tyr-
kere, indere og andet godtfolk indtog vi de

medbragte klemrner.
Efter denne siesta begav vi os til toget,

der tager retning mod Berlin. Turen gennem

Østtyskland gw os deprimerede. Det var
meget gråt og trist det hele. Det eneste, der
lyste op, var propagandaskiltene på de øst-

tyske banegårde og flagene på de offentlige
bygninger og fabrikker. Visum løses, billetter
vises, et par mistænkeligt udseende medrej-
sendes pas bliver efterkontrolleret, men bliver
godtaget. Et par medrejsende føler trang til
at hente noget drikkeligt, men kommer efter
kort tid bestyrtede tilbage. Ingen drikke uden
visum. Man måtte overhovedet ikke forlade
sin kup6 uden at medbringe sit visum. Husk
det, næste gang du skal på toilettet i et øst-

tysk tog. Pludselig en meget hård kontrast til
landskabet og udsigten; vi er i Vest-Berlin.
Vi griber op i bagagen og begiver os ud i
det uvisse. Så begynder kampen om en taxi,
men med en ver-rlig indfødts hiælp lykkedes
det. Endelig Hotel Tober Kuhrfiirstendam.
Vi havde fitalt, at vi ville aflevere kattene
på udstillingen fredag aften, for da var der
nok ikke så mange raennesker - men god.
rlorgen, Oskar. Efter at have brugt tre kvarter
om at køre tre km i taxa, ankom vi til Messe-
halle 6a. Et blik ind ad døren gør os klart,
at der var flere end os. der havde fået den
gode id6. Efter igen tre kvarters ventetid
var vi gennem dyrlægekontrollen og endte
i en -§ior, rummelig ha1.

Efter en nogenlunde nattesøvn - politi-
bilen kom kun forbi med udrykning fire
gange I ! - tog vi fat på udstillingsdagen. Vi
var meger rilfredse med de resultater, vi op-
n'leCe. Da vi tog hjemmefra, havde vi tænkt
pi muligheden af at hjemtc.ge en god blå
hankar. De første blikke i kataloget blev ka-
stet på konkurrenterne, dernæst på blå kuld,
der var averteret til salg. Men hvad skuede
vore blikke, da vi kom på udstillingen? En
af de bedste opdrættere af blå persere, vi
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kender personligt, havde sin ene avlshan til
salg på grund af overgang til nye linjer.
Mange ture blev gjort forbi kattens bur. Vi
blev enige med vedkommende og Chatbleu
Petit Garcon, en prægtig engelsk importeret
hankat efter meget berØmte linjer, med en

fantastisk type og pelskvalitet, skulle nu ind-
gå i avlen hos os. Puha, det må vi have en

øl på,.

Malr må beundre tyskernes måde at holde
udstilling på. Den foregår med en disciplin,
som på mange punkter kunne være ønskelig
i det danske. F. eks. respekterer rnan skilt-
ning med ,,'Iobaksrygning forbudt" med det
resultat, at katte og udstillere samt puL,likum
kan holde ud at være i lokalet og ikke, som

f. eks. på vore udstillinger, hvor hæmnings-

1øse og egoistiske mennesker forpester luften
med tobaksrøg, så vore dyr er ved at gå til.

Hjemturen fra Berlin er der f aktisk ikke
det store at fortælle om. andet end at den
varer 15 timer, og at vi havde tre kvarters
forsinkelse i det Østtyske, og at det var en

meget streng tur, men alligevel spændende.

Der tog en uF( at kunrme sig over stra-
badserne. Men hvorfor gør vi det egentlig?

Jo, for det er jo alligevel spændende, alt det
der foregår omkring en sådan udstilling. *
Mange smukke dyr, spær'rdingen omkr;ing re-
sultaterne og snakken med andre udstillere.
Vi 1.or det sikkert og:å iger.

Med venlig hilsen.

Rrtb og Erling Grilnleld,
TråsbøI. Åbenrå.

DYHR's Flundeshop
Seler - h,alsbånd, liner, kamme, shampoo.

Mr. Groom pudder, huler. - Alt til katten sendes overalt.

Altonavej 1 .5463 Harndrup Teliefon 09 - 881583.

seriøst siamopdræt
l(i:!inger til salg.

Klilinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-

opdræt af ikærligt mil.lø lrit opvoksede,

lilljdsfulde SIAI\,4ESERE, hel- og tabby-
maskede, af udsØgt afstamning. - Top-
placeringer på udstillinger i ind- og

udland.

Killinger forevises og hunkatte til parring afhentes i hovedstadsområdet (bl. a. Kastrup
Lufthavn og på Københavns Hovedbanegård).

Attestation for negativ IFA-test fordres - og haves for egne katte.

ANNIE CHRISTENSEN
Kobbervej 182 1v.,2730 Herlev, telf.02 - 947254, bedst kl. 17-18.

,]NDIGOU
Til avlstjeneste:

»lndigo Blue Laban«, 24a.

»lndigo Pink Panter«, 24c.

»lndigo Filou«, 32 LP.

Ch. »orinne Eloile de Lynx«, 32 Sp

med f lere.

HUNDE Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 2827 88

))

Pensionfor
KATTE



S øson -fo,

Hyldebør

Af VibeLe Ganrst.
Det er John Thiesens skyld det hele! At vi
har hyldebær, mener jeg. Hvis det ikke havde
været for ham, l.ravde vi nok haft noget helt
andet. Det gik sådan til:

29. oktober var Oluf og jeg i bil på vei til
medlemsmøde i Århus: I(attemad med 'iØinna
Greve. Rattere sagt var det nu mig, der skulle
til kattemøde. Oluf skulle ned for at synle
kvartet. Chaq'un a son gout. Vcd Purhus mel-
lem Hobro og Randers måtte vi pludselig
bremse hårdt op. Noget Iille og sort meC fire
ben og hale hvirvlede rundt mellen'r hjulene
på en stor anhængerbil foran os. ,,Det" hav-
nede i grøften, og vi standsede og gik ud for
at se, hvad der var sket.

Det var en killing, levende, men, herregud,
for en bette 6n. Hvad lavede den dog her
på landevejenT Den burde som sine jævn-

aldrende bcf inde sig hjemme hos sin mor.
Vi så os omkring, og med killingen på armen
begav vi os til den nærmestliggende land-
ejendom, hvor vi gik ud fra, at kræet måtte
høre ti1. Det var nu langt fra, at den gjorde
det, men beboeren var ikke den, der skub-
bede byrder over på sine medmennesker: Han
tilbød i bedste mening at ,,tage" killingen,
der vist havde fået ,,for meget". - Som cm en
smule næseblod nogen sinde har skadet nogen !

Vi prøvede på bedre held i en anden ejen-
dom, der lå endnu lidt længere væk, men
også forgæves. Manden på stedet ry:tede bare
på hovedet.

Hvad gør man så? Vi spe;dede efter andrc

cjendomme, men de lå et godt stykke bortc.
Forsøgsvis blev killingen sat ned i græsset

ved grøftekanten. Måske kunne den selv finde
h jem. Græsstråene så pludselig enorme ud
ved siden af killingen, der ikke rørte sig af
flækken, men hylede sit hierteskærcnde

,,NIoar" ud i alle verdenshjørner. Vi ventedc

spændt, men intet skete. Hvad gør man så?

Vi spejdede efter katte, som ledte efter bott-
løbne killinger, men der var ingen. Derimod
gik et par mennesker og så så sogende ucl

ved et hegn lidt borte.
De havde bestemt åbnet bildøren for et

lille ærinde, og så var en lille killing sm'.rttet
ud ! Vi kørte hen til dem med killingen og
spurgte ivrigt: ,,Leder De efter en killings?"
,,Nei", lød svaret, ,,vi leder cfter hyldebær".

Hvad gør man sir? Tiden gik. Vi havde jo
aftaler,'i..Årllus. Nå, kan måske il:ke Jyrak-
medlemmer og sangere lide katte ? Vi be-

stemte os for at annektere killingen og s,l

aflevere den til dyrevenlige mennesker i År-
hus. Inden vi nåede Århus, havde den sortc
killing sat olieafsrnitning fra lastbilen af på

min frakke, og den sked i rædsel på både
mig og bilen. .N{eget interessant forresten. Ef-
ter afgangen at dørnme, havde den spist in-
sekter! Var det da en forvildet killing?

I Århus blev sorternissen præsenteret for

Jyraks medlemmer, og dens hcrl:omst blcv be-

rettet. Da vi nåede til hyldebærhistoricn, ind-

skød John Thiesen: ,,Jamen, I fandt jo ogsi
et hyldebær, et enkelt lille sort et". - Jo, txk,
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og det hyldebær lod det til, at vi godt selv
måtte beholde.

,,Hyldebærret" blev herefter medtaget til
sangkvartetten. Det fandt hurtigt d,et eneste

møbel i huset, som det helst ikke måtte

sidde på: en fin gammel sofa, og straks så

det ud, som om sofaen var hyldebærrets, og

husets ejer kun allernådigst havde fået lov af

bærret til at tage plads. ,,En fin lille kat. Den

får I megen glæde af", blev der sagt.

Hylebærrets dagsreise endte i Åalborg. -
Først kom det på køkkenvægten.725 g, alder
derfor formentlig omkring 7 uger. Han, sort
uden mindste hvidt, endnu brun og tottet i
pelsen med tydeligt ,,ghost tabby markings".
Lemmer og krop lang og slank, øjne grønne

og mandelformede, høje tætsiddende øren,
modificeret langt ansigt, ret lang næse uden
stop. Velskabt og nydelig i øvrigt.

I de følgende dage reviderede vi vores
opfattelse af hyldebærrets alder. Vægten øge-

des med 100 g i døgnet. Efter en uge veiede
bærret 1400 g, og typen mindede nu om en

Europ6s. Vi måtte se at få ham afsat. Det er
jo colourpoints, vi opdrætter.

Hyldebærret blev averteret, og det resul-
terede også i et par henvendelser fra folk,
der ville vide, hvorfor vi nu ville afsætte en

Aorthåtrskilling. Når de havde fået forklarin-
genJ var de tilfredse og ringede afl For 4 dage
siden var der bid. Yi tog rurt afsked med

,,bærret", der skulle rejse ti1 en af Jean
Prices kolleger. I går var bærret her igen.
Ikke, at der var noget at udsætte på ham,
men det gav bare uventede problemer med et
dyr, og husets sØn gad alligevel ikke lege
med killingen.

,,Hylde" er for øjeblikket i færd med ved
hjæ\p af en dåse sardiner at øge sin vægt fra
1500 til 1600 g. Han begynder at ligne en
kat! Væk er hans tabbymarkeringer og brune
lød. Han er nu sort og blank som poleret
ibenholt. Øjnene er ved at skifte farve. Han
snakker meget og har smarte, slendrende
kropsbevægelser. Sporting Life!

I morgen averterer vi ham igen: ,,Et kær-

ligt hjem søges til hyldebær". Samtidig har
jeg regnet ud, at hvis jeg parrer en sort kort-

hårskat og en blåmasket colourpoint, kan jeg

måske være heldig at få - blåbær !
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Den lyse digter, Jens August Schade, elsker

dyr, og katten er et af de fortrukne

- så nyd de følgende linjer:

KATTEN
Tilegnet Edel Riøgsted.

I vinternatten
ligger nu katten
med Øjne der skinner
istjernenatten.

Den ligger og spinder
i stuens varme
og ser på fluer
ivindueskarme.

Snart er den hist,

snart er den her,

snart er den oppe
i havens træer.

Nu springer den ned
fra Johann Sebastian
Bachs symfoni
med himlen i.

D6r lå den og drømle,
den gik på rov
i himlens stjerners
grønne skov.

JENS AUGUST SCHADE
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HEJ
Jeg hedder Mausi og er en skildpaddefarvet

perserkat. Jeg har lige været i Bruxelles
sammen med hende, der giver mig mad. Jeg
kalder hende for min mor, selv om hun ikke
er det sådan rigtigt. Egentlig er hun meget
rar, men hun har nogle underlige ideer ind
imellem. Som nu f. eks. det der hotel, vi
skulle bo på. Det var glimrende indrettet.
Til menneskene var der nog§ store senge

og et badeværelse. Og til kattene var der et
fint, fint hul inde under badekarret, så man
lige kunne smurte nogle etager ned, samt et
åbent vindue. hvor man kunne gå ud på
gesimsen, sætte sig lige så stille og kigge på
bilerne langt, langr nede på gaden. Men her
er det så, hun bliyer underlig, min mor. For
bedst som jeg tndede mig over al den luksus
(der var også mus i panelet), styrtede hun
rundt og satte borde og stole ovenpå hver-
andre, så man iklie havde skygge af chance

for at åbne yinduet og smutte uden for. Lige-
sådan med der gode hul. D6r satte hun min
kurv lige foran- så der ikke var til at komme
ned i det. Da ieg så endelig havde fået kur-
ven flyttet og rar på vej ned i hullet, så

kom det andet menneske susende, trak mig
i halen og halede mig op. Jeg fik slet ikke
1ov til at ko--e ind på badeværelset mere.

Ellers var der en meget interessant tur. Vi
skulle af sted fredag morgen. Jeg vidste
godt, at vi skulle på udstilling. Det har jeg
prøvet så tit. Åtin mor havde som sædvanlig
proppet mig i en balje rand om tirsdagen og
så ellers børstet løs på mig i nogle dage,

så jeg var blevet vældig pæn. Til sidst kom
hun med den kun'. jeg rejser i - så den

var helt rydeligl Desuden havde hun da
også sagt det til mig.

Vi kørte med tog meget længe. Det var
rnørkt, da vi startede, og det havde været
mørkt længe, da vi nåede frem. I en anden
by mødte vi en dame o6; en kat, der hedder
Clarissa. Dem skulle vi følges med. J"g
syntes, det var fint, at der var en kat,.jeg
kunne snakke med på turen; men hun kunne
altså ikke så godt lide mig, så ieg lod bar.r

som ir-rgenting og passede mill selv. Det ener

ste, vi kunne blive enige cm, var det med
det hul på hotellet.

Det var virkelig en f in togtur. Der var
mange sjove ting at se uden for vinduet.
Desuden l.ravde de de lækreste pølser i det
tog. Da vi kom til en by, der hedder Køln.
stod vi ud af toget. Jeg tænkte, at nu skulle
det blive godt at komme i senEJ og få suttet
lidt på min mor og få æltet lidt i hendes
hår. Men, nej ! Vi skulle bare over i et
andet tog - som om det første ikke var

i;odt nok. Der var en firasse mennesker, merr

ingen katte. Yi havde reserverede pladser,
men der sad allerede nogen på dem - og
ikke tale om, at de ville flytte sig. Nu for-
står jeg ikke så godt fransk, så jeg v6d ikke,
hvad de sagde. Men dansk forstår jeg da. 01;
jeg troede ikke mine egne Øren, da min mor
begyndte at sp]' eder og forbandelser ud i
hovedet på de der belgiere. Men det var
altså også nogen sure nogen. Først eftet me-

ge. venten rykkede de sammen, og vi fik os

klemt ned på et lille frimærke rned bagage

og det hele. En rigtig væmmelig mand sad

og hvæsede ad Clarissa, så hun blev endnu
mere bange, end hun var i forvejen. Så blev
min mor først rigtig gal. Hun sagde en hel
masse på tysk rte get hurtigt efter l.rinanden,

og det forstod han heldigvis. Men de blev
ved ntcd at srdde og srge grirnme ting om

os. Manden sagde, at han skulle have haft
et par mus n'red i stedet for sin bagage. --

Jeg har nu selv mus derhjemme, så .jeg var
da lig.glad. I[cn min mor tog resterne af

min madpakke, min allersidste kylling og

smed den over til ham. Så skulle han ikke
helt mangle. '- Nå, hun gjorde det nu ikke.
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Nlen vi snakkede .meget om det. Kun fordi
vi ikke vidste, orn det var tilladt at rejse
omkring med den slags - om liget skulle
vaccineles eller hvad. lod vi være.

Næste morgen begyndte udstillingen. Der
er altid først nogen dyrlæger, der skal se på

6n. De stikker aldrig. Så det gør ikke noget.

Jeg var meget mere træt af alle de menne-
sker, der masede og puffcde. Jeg tror, de
belgiske killin.ger - undskyld: børn lærer
at bruge albuerne og træde på andle, inden
de lærer at gå på bakke. Det var meningen,

at der skulle være to rækker, og der var
mindst 16. Jeg stod lede på gulvet hele
tidr-n. [ )er \'rr nreget varmt, og jeg kunne
kun se cr, i.c I n,:rsse forskellige ben. J"g
vidste lige pludselig ikiit'. cnr nogen af dem
var min rnors. Så blev jeg ked af der og
prøvede at komme ud af min kurv. Det gør
jeg ellers aldrig, sådan noget. I)et v6d min
m()r todr. Si da lrun hørtc mig. blcr hun
helt tosset og skældte ud og masede, så godt
hun kunne. Da vi endeiig var ved at hænge

mine gardiner op, græd vi lidt sammen og
liavde en alvorlig samtale om, l.rvon-idt vi
skulle ta.ge hjem igen. Det er desværrc ikke
tilladt, så vi blev enige om at tage os sam-

men cia holde ud.

Da jeg nu havde trostet min mor. og hun
havde travlt med gardinerne. tænkte jtrt. ai

.ieg lige så godt kunne se mig lidt omkring
så længe. Jeg fik hilst ph et par flinke chin.
chillaer og var på vej hen til nogle han-

katte - bare for en lille flirt - da der lige
pludselig var nogen! der råbte: ,,Die Katze
låuft u'eg". Det er tvsk og betyder noget
med. at jeg lar ved at 1øbe væk. Sikke da

noget pjat. Jeg var da ikke ved at løbe væk.

Slentrede bare lige så stille omkring for et

øjeblik! Men det er en af de der unCerlige
sider. menr.resker har.

Nå. det helc gik nu n.le1iet godt derefter.

IIin nabo var n.)eElet tlink. Det var bare ilikc

til at snakke s.rmn.)en! selv om .lcg flyttede

p:i gardinet, for de havde sat plader imel-
Iem os. Heldigvis kunne vi nå hinanden
med poterne, så vi fik sagt prnt goddag.

2()

Vi var i samne klasse, så r,i blev hentet
op til bedømmelse samtidig. Vi r,ar bestemt
enige om, at det var nogle dumme stcwarder.
-NIin stod og holdt mig på bordet, så jeg
ikke kulrne rejse mig op. Jeg er ellers ret
pæn, når jeg gør mig lidt til på et bord.
Når jeg er på udstilling, husker jeg altid at
løfte halen, knejse og dreje mig, sir rnan
rigtig kan se mig fra alle sider. Jeg har nogle
vældig pæne farvcr. Når man altsi har lcj-
Iighed til at se dem.

Vi kom heldigvis igennem det hele. Der

var mxrge flinke udstillere. Tyskere oi1 hol-

lænclerc, men ingen belgiere. Jeg tror, der

er det med albuerne igen. - Jo. om søn-

da3en blev min mor syg, og da var clenr

i bestyrelsen virkelig mc1;et søde. Vi fik
lov at forlade udstillingen før tiden. Dct var

jeg meget tilfreds rned. l"{en min n.tor var
sandelig også helt ,,groggy" ,,oveni '. Det
var en hollandsk dame, der ,,paLrkcde mir
samrnen" og fulgte os ned til en taxa. Hun
var den flinkeste af dem allesammcn.

+
Nir. nu må jeg hellere slutte. Jeg har en

altale med vores hankat. Han synger d: dej,

Iig-.t.' t.r.',.4.r. Han er et fjols til si ncgct

andtt. TiL at ..ramme" f. eks. I{en ml; krn

jo altid håre på succes.

- - Orn jeg fik rnit CACIB? Næh. n:a der

val [,alantcret også den steward.

Kærlig hilsen. -','r-::.:t.

Killinger - netop nu

»NØRR«

2,3 tøde burmeserkillinger (1. 18-1) efler Red

Robin af Kajortok og Dalmi af Shwe-Dagon,
Karin og Erik Nlelsen,

sonatevej 3, 8700 Horsens, tell. (c5) 62 87 65



Til avlstjeneste

Rød burmahan:
lnt. ch. BOSINvER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

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

Ch. Rrngoon Wimsey (brunmasket siam).
(leu kæm itestet).

Inger Fløe Cratack,
Søndorgård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,

relf. 05 - 173669.

Perserhan:
RINGO AF BANGALORES (bIå)

Dora og Egon Strellner,
Mirabellevej 5, Vejgård, 9o0o Ålborg.

Telf. 08 - 131942.

Brun burmahan:
Ch. TECTONIA KALIZMAF

Grethe og Richardt Pedersen

Neptunvei 18, 8700 Horsens, telf. 05 - 612532

Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan Thestrup,
Ådum, 6880 Tarm, telf. 07 - 37 60 70.

Perserhan - l. 9:

Ch. ARGUS HARVEY

2 CAC - 2 gange bedslo rødtabby.

Grethe Dixon,
Hostrupsvej 21, TOOO Frederlcia,

telf.0s - 925761 (ett. 16,30).

Lilla burmeserhan:
Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresett

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

telf. 08 - 180262.

Blå perserhan:

CÆSAR ATHENE

v. Øslergård og Nielsen

Damgade J4, 5610 Assens, telf. 09 - 712082

Blåmasket siamhan:
RAY VON KOUST

Egon Mortensen

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

Brunmasket siamhan:
FLORENTINE's FELIX (lFA{estet).

Gudrun Milllcr,
Klintebjergvej 5,5450 Otterup, tlf.09 - 821658
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøi,

9480 Løkken, telf. 08 - 8831 88.

I

RACEKATTE

i topklasse
Til avlstieneste for lF-testede hunkatte:
lnt. Ch. MARICAS ANIO (23a).

ch. FABTAN FUSCUS AF StGrRryA (23).

Killlnger kan forudbestilles.tu
ABYSSI NI ERE

MARGIT HÆRSLEV

3550 Slangerup Telefon (03) 33 32 68.
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GALAPAGOS persere
Specialopdræt ifarverne: hvid, blå, creme

blåcreme og bicoulour.
Eksport til Tyskland og ltalien.
Gitle Bundgård, Blåkildevej 40,

9220 Ålborg, 08 - 13 04 36.

"AF BØGEBAKKEN«
Burmeseropdræt af meget kærlige killinger

i flere farver.

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

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birle Stubsgaard,
Tennisvej 13, S690 Flerritslev, telf. 08 - 21 19 19

-.... .-r

»AF DYREBORG«
Specialopdræt at brune burmesere.

Winna og Kal Greve,
9t. Stegs 13, Dyreborg,5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

»TABAOUI«
Glade, sunde og typiske persere i flere farver,

iseer sorte, røde og skildpadde, men også

fortyndinger og bicoiour.
Anne Andreasen,

Ansvej 31,8520 Kjetlerup, telf.06 - 886349.

SIGIRlYA
Opdraet af vildtfarvede og rcde abyssiniers.

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

telf.06 - 638055 (lok. 19).

"AF AMALIA"
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.
V!beke Ringkøblng Jensen,

P. Bangsvei 4, 7600 Struer, telf. 07 - 851466

ySALWEEN BLUE"
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.
SOsse Lelditz

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C,

relf. 06 - 127340.

Slamnavn »AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket siamopdræt, vildtfarvet

abyssinieropdræt og ebony.

Lls Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndorsø,

ilf. 09 - 89 15 03.

AF TABAS persero

Specialopdræt af bi-colour: creme/hvid,

sort/hvid, rød/hvid, blå/hvid, skildpadde
m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland.

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

»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 KÆHLERSHØJU

Opdræt af blå og brune burmesere
Killinger leilighedsvis til salg.

Hanne Keehlershøi,
Melbyvei 86, 5486 Grindløse.

Telf.09 - 86 1270.

Abykatte »AF GLÆDE«
Opdræt af vildtf. abyssiniere, sundt og robust.

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

Glæde, 7741 Frøstrup, telf. 07 - 99 12 10.

POINT OF DOVER

Opd:'æt af fuldlarvede persere, chinchilla,
silver shaded og colourpoint.

Bestillinger på killinger modtages.

Kiss Mikkesen, Doveroddevej 2.

Dover, 7760 Hurup, telf. 07 - 95 91 45.

»PEGASUS«

Opdræt al Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup, telf. 09 - 75 1117.

»lNDlGO«

Siamopdræt - Avlshanner.

Se annoncen inde i bladetl

Annie Christensen, Kobbervei 18. 2. tv.

2730 Herlev, telf.02 - 947254, bedst 17-18.

Opdrættere
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