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Hsn stger j eg er lsæsen. D et lcon han selu u ære.

Han grine6 når han hælder
de store, sot'tige kød-

og leuerstykker i kraftsky
op i min skål, og siger:

Kræsne møjkaL
Nd. Man har jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldag skal den lsæsne kat

ha' store, lækre fiskestykker i hakket
Ieoer ogindmad

Ogs<i Whiskos. Han erbleuet ret
kræsen med. huad han køber

(Ellers kommer han hl at smide ,td).

lgenWhiskas.
Den kræsne kat har noget ot uælge imellem.

hua'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjoft

Han er nu go' nok.
Han skal bare ikke tro,

han slipper let
omknngmaden til mig.

Så er det skroldespanden
ogpenge ud af lommen.

Men det sgnes, som om
hon hor lært deL

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas med vildt/ Whiskas med fierkrae

whiskas
Hvis duelskeren loræsen kat.

Mnslurl,rrd§.rs Vestrrl.nrqade t4 162(l Kobcnltur V

leuer i

Hon at
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hvæssebrættet Indholdsfortegnelse:
14. årgang

Udkommer 4 gange årligt

Årsabonnement kr. 40

REDAKTION

Susanna Bugge
( ansvarshavende)

Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf.06-21 28 19

Itlorma Agersnap Larsen
(annoncer)

Skolegade 3

6670 Holsted
Trf. 05 - 39 28 18

Peder Kalser

Hunderupvej 124 B

5230 Odense M
Trf. 09 - 13 21 85

June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Tlf.09-75 14 17

Birgit Semak
Østerbakke 24

6310 Broager

Ttf.04-44 1653

Tryk: Skødt Pedersens

Bogtryk I Offset, Hjørring

Forsidebilledet
En yndig killing tilhørende
Ingrid Henriksen, Skagen.

Bestyrelsen er også mennesker.

Stamtavler udstedt i 1978. . . . .

Noget om

På sporet af et spøgelse. . . . . . .

Portrætgalleriet.............
Meddelelse.

Hvorfor strinter katten?. . . . . .,

Kommentar til artiklen Kam6en

Show-kalender

Fotokonkurrence ..,.,......
Kattens medicinskab.

Tilfælde af kattesyge .

Opdrættere

Avlshanner.
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3

13

l6

18

l9

2t

22

24

25

)1

28
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Dead-line:
Stof til næste nummer, der for-
ventes i slutningen afjuni, sendes

til Susanna Bugge senest d. l. juni
t9'79.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf. 06 - 27 28 19

KASSERER:

Henrik R. Holm
Egevangen 1

6700 Esblerg
Ttf. 05 - 12 10 85
Postgiro 5 06 85 09

SEKRETÆR:

Peder Kalser
Hunderupvej 124 B

5230 Odense M
Trf.09-1321 85

UDSTILLINGSSEKRETÆR

Peter Nord
Kjørboesvej 2
6000 Kolding
Ttf. 05 - 5374 46

STAMBOGSSEKRETÆR

Birgit Semak
Østerbakke 24
6310 Broager
Ttf.04-44 1653

øVRIGE BESTYRELSE

Birgitte Johansen
Parallelvej 25
9900 Frederikshavn
Tlt. 08 - 43 04 01

Norma Agersnap Larsen
Skolegade 3

6670 Holsted
Trf.05-3928 18
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Bestyrelsen er også
mennesker
Som det vil være de fleste bekendt, er der sket en ret væsent-

lig udskiftning i klubbens bestyrelse. Det har også undret de

fleste og mange har sikkert spurgt hvad grunden måtte væ-

re. Når man så spørger de afgående, får man forskellige be-

grundelser, men hovedårsagen for de flestes vedkommende

synes at være den store arbejdsbyrde, som efterhånden er

næsten uforenelig med et normalt familieliv.
For ca. l0 år tilbage, da jeg meldte mig ind i Jyrak, kend-

te man ikke til sådanne problemer. På det tidspunkt var der

ca. 175-200 medlemmer, de udstillede kattes antal oversteg

ikke 120, og den daværende bestyrelse havde ikke proble-

mer af samme art, som den nuværende bestyrelse møder.

Da blev det hele bare kørt derud'a af formanden og kassere-

ren og nogle enkelte af formandens »inder-kreds«. Travlt,
ja, det havde man faktisk kun op til udstillingerne.

Så blev kattene åh så polulære; det kunne man ildeligt
mærke allerede i 19'74-'75, hvor medlemstallet langsom og

stødt begyndte at stige for at kulminere i 19a8. hror,z.vrak

havde et medlemstal på ca. 800. Det er jo en ganske iin .tig-
ning, men, ser man medlemslisten igennem, så er der en lan-

tastisk stor udskiftning af medlemmer. Gennemsniilig er der

en 3090 afgang årligt og i øjeblikket er der kun ca. 30 som

har været medlem frafør 1969. Det er klart, at en sådan ud-

skiftning medfører en del kartoteksarbejde ved årskiftet,
når kontingenterne begl'nder at strømme ind. At folk som-

metider glemmer at indbetale kontingent ved årets begyn-

delse, og skal rykkes indtil flere gange, gør sagen jo ikke

bedre! Jeg tror slet ikke medlemmerne er klar over, hvor

stort et arbejde der er med f.eks. kassererposten. Jeg tager

denne post frem som eksempel, lordi her har man mulighed

for at få vurderet arbejdet i kroner og ører. Det har nemlig

vist sig, at skulle regnskabet føres af et revisionsfirma, hvis

hovedbeskæftigelse er at føre regnskab for mindre firmaer
og foreninger, ville det koste ca. kr. 30.000 årligt. I dette be-

løb er kun regnskabsføring, men vi må ikke glemme at kas-

sereren også tager sig af udsendelse af materiale til folk, der

blot ønsker oplysninger; han er også den, der foretager lø-

bende ind- og udbetalinger, og tager sin tørn på vore to ud-

stillinger. Nu er der nok nogen der spørger, hvad kommer

de 30.000 kr. sagen ved, manden tog jo imod valg på gene-

ralforsamlingen, så han må jo kunne lide det! Jo, det er

sandt, man kan lide at have med foreningsarbejde at gøre,

men som regel er de fleste ikke klar over arbejdets omiang i

det øjeblik man siger ja, og bliver hurtigt kørt ned. rsæ: når



man møder de medlemmer, der bare kræver ind

uden at yde andet end de aktuelle kr. 80 om året,

men forlanger en service, der siger spar-to til et-

hvert professionelt foretagende. Desværre er der

mange af den her nævnte slags, og det er faktisk
af hensyn til dem, at jeg fremdrager et beløb på

kr. 30.000 som eksempel. Man kunne jo også ta-
ge sekretærposten: også der er der en del skrive-

arbejde, for slet ikke'at nævne stambogssekre-

tærens job, der indebærer ikke så lidt kontorar-
bejde. Og sådan kunne jeg blive ved i det næsten

uendelige, man jeg er sikker på at det er unød-

vendigt, for de fleste læsere ved godt, at besty-

relsesarbejde er mere og andet end at sidde og

bestemme.

Så kan man spørge sig selv om det er lykken at
klubben vokser? Personligt mener jeg: Nej ! Man
kan nemlig umuligt lære alle medlemmerne at
kende og har derfor en temmelig upersonlig for-
bindelse til de fleste. Men hvordan skulle man
kunne begrænse denne stadig omsiggribende ud-
vikling, også i vores »lille« klub? Det kan ikke
lade sig gøre, for det er jo vort formål at udbrede
kendskab til katte, og hvad er bedre end at gøre

det ved at arrangere diverse møder, udstillinger,
m.m. og derved stadig udvide kredsen omkring
vort fælles mål? Tiden nærmer sig hvor vi må al-
vorligt overveje muligheden af at ansætte en

kontordame til at tage sig af det daglige arbejde.
Det bliver ikke i år, heller ikke næste år, men
måske i 1982! Man kunne måske i den mellem-
Iiggende periode prøve på at vænne sig til at be-
styrelsesmedlemmer har faste træffetider og er-
kende, at også de har normale spisetider, hvor de
gerne vil være uforstyrrede sammen med deres

familier. I denne forbindelse må man også huske
på, at også bestyrelsesmedlemmerne har en hob-
by der hedder katte. Også vore katte skal fodres,
passes; også de har vanskelige fødsler og kræver
vor opmærksomhed, så er man noget kort for
hovedet i telefonen kan det jo skyldes, at man er
midt i noget, som man dårligt kan gå fra. I det
hele taget ville det være skønt om henvendelser-

ne til bestyrelsen i det væsentligste kunne ske

skriftligt. Så ville hr. X og fru Y, der blot ville
høre om det er sandt at ffiJ Z's katte lider af rin-
gorm, nok vægre sig ved tage den ulejlighed at

sætte spørgsmålet på papir og gå til den nærme-

ste postkasse med konvolutten. Man kunne jo
også ringe til fru Z og spørge!

Nå, spøg til side. Det væsentligste er, at klub-
ben fungerer til gavn og glæde for dens medlem-

mer. Af ovelrstående fremgår, at vi desværre er

langt fra den hyggelige selskabsforening som

nogle af os endnu husker; tværtimod, vi er på

vej til noget stort, upersonligt noget. Dette kan
man delvis undgå ved at være aktiv, deltage på

møderne, være med ved det slæv en udstilling
medfører og ikke mindst ved at huske, at klub-
ben stadig er en hobby-forening, hvis bestyrelse

er nødsaget til at handle nogenlunde professio-
nelt på amatørbasis.

Til sidst vil jeg takke den afgående bestyrelse

for det arbejde, de hver for sig har lagt i klubben
i det forløbne år. Jeg vil også appellere til vore
medlemmer om hjælp i forbindelse med vore ud-
stillinger. Den førstkommende bliver i Esbjerg,
hvor jeg håber, at mange vil møde op fredag d.
4. maj for at hjælpe klubben til at få en god ud-
stilling på benene. Susanna Bugge

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - I(ATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til ren,gøring

af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerånde

og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver Iugt hurtlgt og ellektivtl

KLORIN fås i plasticflasker med 3/t

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

KLORIN-Fabrlkken Hem 7800 Skive.

Ttf.07-53 1022

»AF AGERSNAP«

Opdræt af brun-, blå-, rød-,lilla-, chokolade-
og skildpåddemaskede colourpoint samt

fulfarvet perser.

Avlshanner:
Brunmasket colourpoint

Ch. Ceus af Bækgården, gebyr 500 kr

Blåmasket colourpoint
Grig af Blovstrød, gebyr 500 kr.

NORMA AGERSNAP LARSEN

Skolegade 3 - 6670 Holsted
Trf. 05 - 39 28 18
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Race DARAK JYRAK RACEKATTEN

Perser
Col ourpoi nt
Chinchilla
Birma
Perser, andre (l3a)
Norsk Skovkat
S i am

Burma

Abyssinier
Russian Blue
Brit'ish Shortha ir
Europ6

Cornish Rex

Devon Rex

0r'ientalsk KH

Manx

Korthår, andre (26)

ilt
36

4

I

68

lt

I

5

5

469

144

l0

7

206

96

75

5

2

l3

23

7

IJ

375

173

3

I

l9l
89
.E

24

BO

t0
17

3

o()

2

29

,A)
Ll L 1070 1063

Stamnavne l0 7Q 6l

STAMTAVLER UDSTEDT I I978

'i alt udstedt 2375 stamtavleri modsætning ti1
1977.

Der er
2202 'i
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NOGET OM ooo

oooo Vaccination
Ved gruppemøde i det sønderjydske den '7.10.78,

et møde med dyrlæge Mortensen, Nordborg, et

forøvrigt meget vellykket og berigende møde
kom der ting på bordet som fik flere mødedelta-
gere til at krympe sig, og som må give stof til ef-
tertanke for medlemmer og bestyrelse.

Enkelte ting vil jeg her trække frem som må
være af stor interesse for alle, nogen ting er sik-
kert ikke ukendte - andre måske.

Rabies: Enhver kat voksen som killing som
ud- eller indføres i rabiesspærreområde eller ud-
land og som skal i kontakt med andre dyr, f.eks.
udstillinger skal være rabiesvaccinerede. Rabies-
vaccinen virker også på 7-8 ugers killinger, hvil-
ket har været fejlfortolket i medlemskredse, nu
skulle der ikke mere være tvivl, enhver kat, stor
som lille som ind- eller udføres fra rabiesområde
(Sønderjylland) eller til udlandet skal rabiesvac-
cineres.

Kattesyge: I det emne er der aspekter som kan
give enhver katteholder søvnløse nætter og sved
på panden. Det helt primære, vi vaccinerer for
lidt, hånden på hjerter, hvor mange vaccinerer

killinger 2 gange mod kattesyge? Et kattehold
smittet med kattesyge kan ikke forvente at mod-
tage nye dyr i 2-3 år måske aldrig mere, de kend-

te desinficerende midler virker ikke. I et hus hvor
der har været katte smittet med kattesyge og

hvor dyrene er taget væk kan smitten huse i I år
og mere. Et uhyggeligt aspekt mere er at raske
dyr kan gå rundt som smittebærere, og - det er
ikke udelukket at vaccinerede dyr kan blive smit-
tet, intet er ufejlbarligt. Udsat for størst modta-
I

gelighed for sygdommen er killinger mellem 2-6

mdr. Dødeligheden for smittede killinger under
6 mdr. er 9O-959o.

Her kommer igen problemet med vaccinatio-
nen. Dyrlægen mente at de fleste var tilbøjelige
til kun at vaccinere.killinger en gang, hvilket kun
kan bekræftes. Ved vaccination med f.eks. Fell-
dovoc må den korrekte vaccination være for kil-
linger 2 gange med l4 dages mellemrum. I . gang

ved mindst 8 ugers alderen, herefter revaccineres

hvert år. Her må igen lyde det kloge ord at det er

bedre at forebygge end helbrede. Til et spørgs-

mål om hvornår dyrlægen mente det beciste tids-
punkt for afgivelse af killinger var, lød svaret at

kitlinger i 10-12 ugers alderen var meget følsom-
me og meget modtagelige og derfor var dette tid-
spunkt ikke egnet til at give killinger et miljøskif-
te, og så krympede vi os igen. I forvejen videre-
gives killinger jo ikke før de er 10 uger, og efter
en sådan udtalelse må det ringe for ørerne hos

enhver der driver opdræt med hjerte og man
burde sige til sig selv at killinger under 12 uger

ikke burde videregives.

Ting som de her anførte burde tages op til
overvejelse af både medlemmer og bestyrelse,

måske var det en ide med vaccinationstvang for
killinger opdrættet af foreningens medlemmer,
dette forslag burde ikke vække kritik blandt seri-

øse opdrættere, det kunne måske tilføjes under
de af generalforsamlingen 1978 godtagne ret-
ningSlinier for forsvarligt kattehold. Det helt pri-
mære må nemlig være at bevare et sundt katte-
hold i Danmark, det kan ingen vel have noget

imod, selvom det skulle koste cien enkelte lidt
mere - eller?

Venlig hilsen Erling Grtin-l'eld, Tråsbøl



Mere om vaccination OOOO Konsulenter
Et medlem har fremsendt følgende: Skulle du have spørgsmål at stille vedr. fodring,

kattefødsler, pelspleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens nedenstående konsu-
lenter, der gerne hjælper alle med råd og vejled-
ning. Har du sygdomsproblemer, henvend dig
da til den nærmeste dyrlæge.

Jean Price, Kobbelhøjvej 19,9260 Gistrup, tlf.
08 - 31 43 93.

Winna Greve, St. Stege 13, 5600 Fåborg, tlf. 09 -

6l 19 81.

Inge Bilsted, Højdevej 36, 2610 Greve Strand,
ttf. 02 - 90 12 83.

Inge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj 1, 6400 Søn-

derborg, tlf. 04 - 42 94 56.

Anne Andreasen, Drøwten 50, Idasminde, 9500

Hobro.

Jeg vil gerne i bladet have hel klare linier for vac-

cination for kattesyge og rabies til killinger som

udstilles i kuld i Tyskland.

Den første del af spørgsmålet er hurtigt besva-

ret: Alle killinger skal være vaccineret mod kat-
tesyge senest 2 ]uger før udstillingen.

Hvad angår rabies, er sagen noget andet. Efter
hvad vi kan få oplyst, har Tyskland ikke helt
ensartede regler hvad angår den veterinære sek-
tor. Hver delstat kan have egne regler og ved-
tægter, hvorom oplysning kan fås ved henven-
delse til den Tyske Ambassade i København. Så

begynder vanskelighederne. Jeg har selv, person-
ligt henvendt mig til 6n af disse delstats-veteri-
nærdirektorater i forbindelse med en udstilling.
Direktøren sagde, at katte under 4 måneder be-.
høver ikke at være vaccinerede. Så talte jeg med
formanden for den tyske katteklub, der ikke vil-
le acceptere direktørens svar, men henviste til, at
klubben forlanger vaccination af samtlige delta-
gende katte. Hvad gør man så? - I mit tilfælde,
henvendte jeg mig til de danske veterinære myn-
digheder, hvor jeg fik fortalt, at det faktisk er
uden formål at vaccinere så små dyr mod rabies,
idet de i så ung en alder ikke er i stand til at pro-
ducere antistoffer; dvs., for at give dem en virke-
lig beskyttelse, så bør de egentlig genvaccineres

når de er 4-5 måneder gamle. Det med beskyrtel-
sen, er faktisk det værste. Jeg havde altid troet,
at man virkelig vaccinerede dyr mod rabies for at
beskytte dem; næt, sagen er en anden, man vagci-
nerer mod rabies for at beskytte os, fik jeg at vi-
de. Reglen er nemlig sådan, at bliver et vaccine-
ret dyr bidt af en andet rabiesinficeret dyr, skol
dyrets aflives for at undgå smitte til mennesker.

Altså kære læsere, I har to valgmuligheder: 1)

lade killingerne vaccinere mod rabies når de er 6-
7 uger gamle og deltage i tyske udstillinger (husk
så at genvaccinere!) eller 2) gøre som jeg, blive
hjemme' 

susonna Bugge

aOOO Standarder
Vi har modtaget nye standarder for Aby og Ori-
entalsk Korthår. De der er interesseret i at have

en kopi, kan rekvirere den hos Susanna Bugge.

Standarden er på engelsk.

o

BYGHOLM
DYREHOSPITAL

lslandsvej 18 - 8700 Horsens
Telefon @51 61 14 44

Telefon-tid 15-15.30

Konsultation:
Daglig 8,30-9 og 15,30-17
desuden onsdag 18-19
lørdag 10-12

Hunde og katte modtages i pension

l



OOOO Bedømmelser
Ved katteudstillingerne mødes vi med vore katte
for at præsentere dem for dommerne, for hinan-
den og for publikum. Jeg synes fornøjelsen får
et brist ved de skrevne dommerbedømmelser
som vedstående eksempel. Vi betaler alle med
forberedelsesindsats, tid og penge, netop for
denne bedømmelse, det er den, der blandt andet
skulle give os retningslinier fremover. Men -
kan I læse (tyde) eksemplet? Jeg kan ikke, jeg

læser ellers meget håndskrevet materiale til dag-
lig. Jeg mener at tilskuerne kan gøres endnu me-

re interesserede i vore udstillinger ved læsning af
bedømmelserne, hvis de er læselige.

DARIX

Svar: Mon ikke vi kender problemet? Der er og-
så en løsning:
Vi må indføre dommersekretærer, der samtidig
med bedømmelsen nedfælder de kloge ord på

maskine. Men, er der nogen, som er interesserel i

jobbet? 
- og endda uden løn?

OOOO Annoncepriser

Opdrættere;
Bagside

% side

lz side

% side

% side

l/6 side

Firmaer:
Bagside

'l side

% side

% side 85

Vq side

1/6 side

I gang

kr.250
210

105

70

52

40

4 gange

kr. 800

756

378

252

187

144rM ooYrFh! clEril or nr ct' r.4r, Eir,t

TIUO],I, den;5"1L,J97C

r*utos,n. , - 1-51 aa, sianeser 
- 

1.tylt :]b

K6^ han Ade,, 11u,,g 23champion

Bedømmelse

,U*ad \t,L Le-rvt/-

I 080

900

450

300

250

125

306

62

42
Ic 223

151L+ (.*
4W. [.,.- "t"' t-*4ø

z^+

Kære Klubber I kender problemet i forvejen,
ellers ville en klub ikke ved en given lejlighed
skrive følgende:

»Og så skriver dommeren med formskrift« -.

Jeg ved det er svært at skaffe dommere, det

bliver sikkert ikke lettere, hvis vi begynder at

stille krav om at dommerne skal skrive med

blokbogstaver. Er der nogle gode ideer til forslag

om en løsning af problemet.

Venlig hilsen Henning Jensen, Odense

10

Avls- og opdrætter-annoncer: kr. l5 for max. 6

linier. For disse små annoncer binder man sig for
hele året (4 gange), og regning sendes på hele be-
løbet ved første indrykning.

Killinger - nelop nu: kr. 15 for max. 6 linier.
Denne annonce bringes kun 6n gang, medmindre
man selv gør opmærksom på, at annoncen øn-
skes flere gange.

Bemærk: For avlshanner gælder, at hankatten er
autoriseret og at der er stambogført mindst 6t

kuld efter ham. Autorisation fås ved henvendel-

se til stambogssekretæren.

Der .gøres opmærksom på, at samtlige
annoncepriser er excl. MOMS!

e"4 4.-øtÅ L

q<r,- C f l^--f 1uu (. l?'Yl'* \414 ,

1*1 )-a^ tJ-,-l^.t
'@.iil.'-'--t, . 

- 
-

+<4 - AiL | [/L A /14tu dr-P-v?f,



,INDIGC. seriøst siamopCræt
TIL AVLSTJENESTE:

»lnd:go Blue Laban«, 24a.

"lndigo Pink Panter«, 24c.

»lndigo Filou«, 32 LP.

Ch. »Corinne Etoile de Lynx«, 32 SP

,,Rangoon Janus«, 24, med flere.

KILLINGER TIL SALG:

Killinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-

opdræt al ikaerligt miljø frit opvoksede,
tillidsfulde SIAMESERE, hel- og tabby-
maskede, af udsøgt afstamning. - Top-

placeringer på udstlllinger i ind- og

ud land.

Killinger forevises i Deres hjem, og hunkatte til parring afhentes.

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

ANNIE CHRISTENSEN

Sættergården 1 .2635 lshøj . teif.02 - 543876 bedst kl. 17-18.

Colmot Bazooha (1) - sort han.

lnt. ch. Kit-Kat Towns Charlie

(12a) rød-haid han, amer. inport

cosmos
perseropdræt

+
sorte
tofarvede
skildpaddefarvede med hvidt

+
Vi har gennem import kombineret de
fornemste engelske, amerikanske
og danske avlslinier

+
opdræt af sunde killinger
i sundt miljø
forespørgsler er velkomne

+
ingen avlstjeneste

+
Ellen og Flemming Holm
Sønderlundsvej 25
4000 Roskilde
Telf. (03) 3s 66 6s

11



Killinger af typerne rumpy (haleløs), stumpy (stumphalet)

og longy (langhalet) lejlighedsvis til salg.

Sunde og robuste. Færdes frit i hus og have.

Bestillinger modtages. Til avlstjeneste: »ADAM«

Grøndals Parkvej 82, 27120 Vanløse - l0ll 71 71 81

else 09 biarne liiders Østre srrandvqTo - oro - 4:100 Holbæk - l03l 47 ()2 71)

quintessenza manx

KIMILOBI's SIAM OPDRÆT
Brun- og blåmaskede l.F. testede avlsdyr. Engelsk imp. hunkat.
Norsk imp. hankat (engelsk-svensk afst.)

Birgit N619ård
tvn s n;,rf e[ 4e 2ffi Lv nebv

Stamnavn »Af Kattenhøj«

specialopdræt i hvide, blå, creme samt blåcreme persere.
Bestillinger på killinger modtages.
Lene Kattenhøj Gammelgård, Toftegården, Toftegårdsvej 40.
Tlf. 08 - 420510 kan benyttes.

Stamnavn »Af Kivio«
Til avlstjeneste:
Bølle af Stenløse, blå 1 CAC
Far: Blue Beaw af Pensford
Mor: Golden Sandy of Great Yarmouth
Bestilling på killinger modtages i shaded
silver; rene chinchilla forventes efteråret
1979.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn
ttf. 08 - 42 05 10
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På sporet af et spøgelse

KNUD HOLST:

Angående katte: de er komplet absurde! At kal-
de dem husdyr er blot et udtryk for sproglig af-
magt, mangel på energi eller mod til at placere

dem som det, de i virkeligheden er: Spøgelser,
genfærd, dæmoner, marer.

Man kan gerne sætte »hus« foran - slet og

ret sige »hus-ånder«, »Hustyranner« eller »hus-

djævle«. De er et hedensk pak, der ugenert og

skrupelløst går os under øjen, spiller os på næ-

sen og forråder os til underverdenen, så snart de

ser deres lejlighed til det. Et mysteriøst levn fra
en oldtid, der ikke har haft lyst til at uddø, men

hvis skyggeverden gennem denne udspekulerede

femtekolonne lever videre mellem gardinerne, i
sofahjørnet, under bordet eller i sengen.

De er ikke acceptable zoologiske forekomster,
som hunde, skildpadder eller undulater er det.

De er let zoologisk maskerede ursjæle, som har
deres egen hovne fornøjelse i at hjemsøge histo-
rien så langt som til den bitre ende.

Alvorlig talt: Hvordan er det gået til, at katten
er blevet et kæledyr af en så overvældende ud-
bredelse? Og hvad er det, der gør, at man hvert
forår i oprivende natlige visioner atter og atter
ser dens dæmoni gløde umaskeret og ukristeligt?
Hvad er det, der gør 6n til kattemaniker - og si-

den giver en kattestress?

Ser man på kattens - tamkattens - historie,
opdager man benovet, at den går helt tilbage til
ca. år 250O år før Kristi fødsel. Eller rettere: Da
har man de første historiske dokumenter om
tamkattens eksistens. Det er naturligvis i Egyp-
ten.

Moderne forskere er nogenlunde enige om, at
den såkaldte tamkat - eller huskat - er af
nordafrikansk oprindelse. Libysk eller etiopisk.

Qen »steppe-kat«, som altså de gamle faraoner i
en ruf tog til sig og gjorde hellig. Afdøde katte
balsameredes- Og afbillededes. Egyptisk skulp-
tur gengiver ikke så sjældent den opretsiddende
hellige kat. En ophøjet og hoven skabning, der

gør, hvad den kan for at stjæle billedet fra selve

Anubis-hunden.
Fra det gamle katteglade Nil-land er kattegal-

skaben planmæssigt rykket ud over resten af ver-
den. Om de gamle grækere holdt kat, er tvivl-
somt - de var vel for klarhjernede. I hvert fald
har de ikke balsameret dens uvederhæftige krop
eller omsat dens former i sten.

Til Asien kom den derimod på et tidligt tids-
punkt, idet man mener, at den kinesiske og ja-
panske kat er en importeret nordafrikansk. Sia-

mesiske katte ligeledes.

Foruden de almindelige korthårede findes der

disse supergespenster - disse elektriske orkideer

- lådne som oppumpede ligusterlarver: Den

sorte persiske kat, den næsten kunstige angora-
kat, der kan få enhver vildkat til at skrumpe ind
til en gammel bælg, og den let kuriøse blå per-

ser!

De er - som pekingeserhunde - bedst egnede

til enlige damer med små sofaer og meget (andet)

snørkelnips - eller til fritidsbesværede fruer,
der interesserer sig for en speciel indendørsarki-
tektur. I øvrigt - det bør ikke glemmes - kan
der fås kattesofaer i fortrinlig udførelse til de

skønne dyr at slænge sig på.

Men det var altså egypterne, der begyndte.

Hvorfor? Blandt Egyptens plager har muligvis
været egyptiske mus, og det anses jo for kattens
mission at holde husene musefri. Men historisk
set optræder katten først og sidst som dyregud
eller gudeassistent til afløsning for løven. Den

tilegnedes eller knyttedes til gudinden Bast.

Tyder dette nu ikke på en gammel egyptisk vi-
den om dens underjordiskhed, dens familieskab
med skyggeverdener og hinsidigheder? Man har
ikke vidst, hvad man skulle gøre for at værne sig

mod dens træskhed. Altså gjorde man den til
gud. Siden den tid har den haft et hovent væsen.

Katte er kælne. De er varme og bløde, og de kan
spinde. I kraft af alt dette - samt deres muse-
jagt 

- har de holdt positionen som det europæi-
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ske menneskes kæledyr nummer et. Detroniseret
som afgud, men virkende som en art husvætte
alligevel.

I folkeeventyret møder man gang på gang den
dæmoniske kat - som f.eks. i historien om kat-
ten, der åd alt og alle »både grøden og gryden og
kællingen med, og Skohottentot og Skolinken-
lot, og fem fugle i flok og syv piger i dans, og
madammen med den hvide svans, og præsten

med den krogede stav(<, og som også ville æde
brændehuggeren, der imidlertid var en katteha-
der og smak der 6n af øksen.

Eller der er det Grimm'ske eventyr om den be-
støvlede kat, det frække dyr, der gør sin herre til
greve og kongens svigersøn. Og siden det viktori-
anske Lewis-Caroll-dyr »filurkatten«, der spø-
ger for Alice i Eventyrland.

I moderne poesi er katten mere sjælden, selv
om den burde være selvskreven som symbol på
det djævelske, der så ihærdigt søges indskrevet.
Mig bekendt er der egentlig kun T. S. Elliot's ge-

mytlige afslapningsvers >>Gamle Possums bog

om praktiske katte« - der i øvrigt stadig kan fås

i den fine danske udgave. Et par danike poeter

har lejlighedsvis strejfet katteverdenen, men har
lige så omgående forladt den. Nogen analyse af
det kattede har vi ikke.

Er man vokset op mellem katte, har man en

tydelig fornemmelse af det kattede. Som barn
boede jeg i et hus i en større skov. Derfra dukke-
de der med mellemrum »vilde« katte op. Vi tog
dem i kost og siden i huset. En overgang havde vi
fire katte, der om aftenen sad på hver sin spise-

stuestol under spisebordet * usynlige for folk i
stuen - men i øjenhøjde for folks børn.

De fire katte sad, så de lige kunne nå hinanden
med poterne. De flyttede sig ikke, ytrede heller
ikke en lyd. Men gennemførte en underfundig
statisk tag,fat. Rakte hinanden hånd, tjattede og

boksede. Selvfølgelig endte det altid med det to-
tale spøgelsesslagsmåI, og de måtte lempes ud i
den nat, der så rettelig burde kaldes deres natur-
lige element.

Vi beholdt den ene af dem, da de andre vaga-

bonderede. Den gjorde sig usynlig, når der kom
gæster, for så, når man mindst ventede det - at
fare lige i hælene på skikkelige naboer, der sad i
landlig strømpefødder. Til sidst var der folk, der

ikke turde besøge os. I en krog sad katten og gri-

nede!

Det kattede indbefatter det upålidelige, det
overrumplende, lurende og det let ondskabsful-
de. Det ene øjeblik er katten bar blødhed, det

næste har man dens kløer i nakken. Der findes
katte, der ikke gør en kat fortræd, men de er til
gengæld så gennerndorske, at det ligner en særlig

udsøgt provokation. Man må sætte sig på dem,

hvis man vil have dem til at flytte sig.

Rattesløgsmålel er noget af det mest bestial-
ske, der findes. Hylende som tupilakker slår de

et utal af kroge og modhager i hinanden, og river
hinanden i laser, ja bider gerne hovedet af hinan-
den.

Eagang - 
jeg var da seks år - skød jeg i rase-

ri en fremmed hankat med flitsbue. Den døde ik-
ke, men haltede længe - truffet bagi. Årsagen
til skuddet: Jeg var i min barnlige letpåvirkelig-
hed blevet inddraget i kattekrigen. Vor egen han-

-l

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
specielt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.
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kat var blevet maltrakteret af det fremmede uhv-
re.

Men efter dette pletskud - det eneste i hele

min drengetid - det var, som katteånden styre-

de min hånd, der eller som regel fejlede - for-
fulgte katteskrålet vort hus i årevis. Ikke åt forår
tav det stille. Og sådan er det endnu.

I øjeblikket forfølges vi af en over alt klynken-

de og - hvad værre er - fæcalicerende kat. Og

hvilke nætter flakker ikke allerede over ruderne:

violette og brandgult stribede af kattesaturnali-

erne, brunst- og dødsgilde i 6t. Avling og udryd-
delse tæt forbundet. Sandelig et ur-hedenskab af
enestående mærke.

En nabo herude lånte engang min riffel. Han
skød herreløse katte med den en hel eftersom-
mer. De sværmede om hans ejendom i snesevis

og åd hans kyllinger. Han glemte at levere riflen
tilbage. Men jeg bærer ikke nag. Jeg kunne til-
med have lyst til at sende ham et par æsker pa-

troner. Den, der er belejret af kattenes egyptiske

sværm, har hjælpemidler behov!

Nå - der er jo mange, der har stor glæde af
katte! En gammel kone i nærheden var så glad
for sin grå kat, at hun købte et fjernsyn til den.

Den skulle ikke kede sig! Selv ser hun ikke meget
fjernsyn - det flimrer for meget - men kotten

- 
ja, tro det eller ej - den er ikke til at drive fra

skærmen. Slukker hun i utide, hvæser den ad

hende!

Kom så ikke og sig, at katte er naturlige skab-
ninger!

Men unægteligt: der er noget besættende ved

dem. Menneskenes drift mod det underjordiske
og det dæmoniske finder sig tilfredsstillet ved

mødet med katten. Sådan fastholder underver-
denen dog sine tilbedere.

Og selvfølgelig fodrer vi nu troligr alle de vild-
katte der belejrer huset med irgrønne øjne. Og
ikke helmer, før de har fået, hvad de synes der
tilkommer dem!

Artiklen er fra Aarhus Stiftstidende og bringes
her med forføtterens specielle tilladelse,,

Personlige
Smuk og kærlig blåcreme perserpige af
god familie (Calapagos) søger ad denne
vej bekendtskab, evt. ægteskab med lige-
stillet cremefarvet herre. Formue og tidli-
gere ægteskaber ingen hindring.

Nitouche
Tlf. 09 - 40 02 29

Blåm. siamavlshan:
FORTUNA,S BLUE

VIKING
CAC Darak 1978

CAC BlO, Bedst

modsat køn Jyrak 78

Peter Rasmussen
Ndr. Frihavnsgade 57
2100 København Ø
Trf . (01) 26 27 86

Kun for leukæmi-
testet hunkatte

KATTE, HUNDE
og FUG LE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅROEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - 

'04 $ 9S
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PORTRÆTGALLERIET

Pr. Dion øf Shwe-Dagon, creme burmeser, ejer
Christian Appel. Præmier Køge 1977.

Cinderella af Kambyses blev Internationol
Champion i Wiesbade, september 1978.

Cinderellø er ikke mere; hun omkom i flommer-
ne, da hendes ejers, Lis og Jørgen Nielsens, hus i
Ballerup nedbrændte.

16

Ch. Sirius of Kambyses, blå perser, ejer Inge &
Peter Nord. Chompion I'Iillerød 1978 og bedste

voksen modsat køn Aolborg 1978.

Int.Ch. Henri aJ Bangalores, rød perser, ejer In-
ge & Peter Nord. Int. Ch. Aalborg 1978.
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DYHR's Hunde- og Katteartikler
Seler - halsbånd, liner, kamme, shampoo.

Nu osså- KIT-ZYME vitamin
Mr. Groom pudder, huler. - Alt til katten sendes overalt.

Altonavej 1 . 5463 Harndrup Telefon 09 - 88 15 83.

HUNDE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 2827 88
KATTE

luro[as utetinget hedste
ftatte-spgcialiteter

cATRtNG spEctntpnoouxreR
ER OVERALT ANERKENDTE.

Eneimportør:

Pll[R]rl[1til
Højen Kirkevej 29, Ny Højen

7100 Vejte

Nærmeste lorhandler af CATRING
specialprodukt anvises på

ilf. (05) 86 35 47

MILCH H EFEFLOCKEN

- et naturprodukt med C-vitaminer og
proteintilskud. Et værdif uldt kostlilskud
til katte m.m.
AUFBAU TABLETTER
eller mischung med kalk, vitaminer og
mineraler.
CATRINGMALT

- forhindrer forstoppelse - forårsaget
af hårboller a mave og tarm.
FELLGLANZ
-- når pelsen skal ha'den hel specielle
glans. Et fremragende kosttilskud.
VITAMIN PASTA lOO
Diætetisk vitaminpræparat.
BEDSTE HVIDE KATTESAN D.

Gatring kan alle ftatte li'
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I,,IEDDELELSE

Efter en nøje gennemgang af "Lov om almindelig om-

sætningsafgift" (M0MS) og af afgivne responser om pligten til re-
gistrering kan jeg meddele, at klubben er registreringspligtig.

Jydsk Racekatte Klubs bestyrelse har derfor vedtaget
at tilmelde klubben som afgiftspligtig forening fra l/1-.l979 at
regne. Medlemmerne mærker dog ikke noget til afgifter før efter
15. april for stamtavlers vedkommende, og hvad angår udstillings-
gebyrer, først til efterårsudstiil ingen.

Hvad er konsekvensen heraf for klubben? - og for op-

drætteren ?

For klubben betyder det, at alle aktiviteter, der er

omfattet af loven, på1ægges mervær"diafgift, samt at vi må fratrække

merværdiafgift for udgifter afholdt i forbindelse med en afgifts-
p1igtig aktivitet.

Hvil ke aktiviteter omfatter loven?

Det er udfærdigelse af stamtavler, killingeslisten,
udstillinger og alt salg, der foregår fra klubben. Delvis omfattet
er usendelse af Hvæssebrættet, idet den indgående afgift ikke må

overstige den udgående afgift. Da bladet anses for delvis at være

omfattet af kontingentet, der er afgiftsfrit, må vi ikke tjene på

merværdiafgiften.

For en opdrætter betyder det en prisstigning på ca.

20?å af afgiftspligtige ydelser:, der Ieveres gennem kiubben.

En opdrætterne nu pligtige ti1 at tilmelde sig som

afgiftspl igtige?
Både ja og nej.
For en opdrætter med en årlig omsætning under kr. .l0.000,

nej.
For en opdrætter med en årlig omsætning over kr. 10.000,

ja - og måske nej. Nej, fordi alle er bekendt med, at opdræt af katte
ikke er nogen lukrativ forretning, men en underskudsgivende hobby. 0g

en tilmelding som afgiftspligtig virksomhed vil derfor betyde stats-
tilskud ti1 hobbyvirksomhed. Men da opdrættere med en omsætning på

over kr. 10.000 er pligtige til registrering er mit råd derfor: få
en snak med det lokale toldvæsen om sagen.

Henr.i k R. Hol m.
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Hvorfor strinter katten
kan der gØres ved det?

og hvad

På et møde i Feline Advisory Bureau, England, i
november sidste år fremlagde Mrs. Janet Jem-

met, der er biolog hos firmaet Glaxovet, en rap-
port over en undersøgelse af kattens »strinte«-

problemer udarbejdet i Glaxovet i samarbejde
med FAB. Undersøgelsen blev indledt efter flere
medlemmers desperate henvendelse vedrørende
dette problem. Det, at 6n af Glaxovets egne dyr-
læger er i besiddelse af en hun siameser med den-

ne uheldige tilbøjelighed, gav den bedste tilskyn-
delse til at foretage en landsdækkende undersøg-

else. Gennem FAB blev der udsendt spørgeske-

maer til opdrætterne, som var vældig flinke til at

medvirke ved at besvare samtlige i skemaet stille-
de spørgsmåI. Der indkom i alt 235 besvarede

skemaer. Ud af disse var der kun 90, der følte sig

fri for problemer af denne art.
Undersøgelsen viser, at Burmeseren er den ra-

ce, hvor de fleste strintere findes. Af materialet
ses, at 40,790 af denne race strinter. Hos Siame-

serne er tallet så højt som 34,3Øo mens andre
korthår ligger på 21 ,9V0. Langhårskattene synes

at give de færreste problemer, idet kun 18,390

har denne kedelige vane.

Ved en kønsfordeling viser det sig, at 55,390
af samtlige hanner strinter sammenlignet med

kun 2090 af hunnerne. Blandt de neutraliserede

katte er tallene 4l9o for hannernes og25Vo for
hunnernes vedkommende.

Ifølge undersøgelsen er der slet ingen tvivl om,
at problemet er allerstørst i hjem med mange
katte, og især i hjem med flere end ti katte.
Samtlige i undersøgelsen deltagende opdrættere
rapporterede en vis grad af genen.

En af grundene til misåren er hannens nedar-
vede instinkt til strinten for at mark6re territori-
et, mens hunnen gør det kun i løbetiden eller
umiddelbart før. Det synes derfor, at strinten er
knyttet til kattens hormonbalance. Andre grun-
de kan være kattens (både hun og han) trang til
at beskytte dens område, især når en fremmed
dukker op, eller når følelser som ustabilitet og
jalousi bliver udløst.

I enkelte katterier viser det sig, at kun »bos-

sen« (hun eller han) strinter. Når denne kat for-
lader hjemmet, vil dens plads uden undtagelse

blive optaget af »underbossen«, der højst sand-

synligt vil følge forgængerens eksempel.

Man mener, at der er tilsyneladende fire grun-

de til strinteri. Disse er: l) hormonalt betinget, 2)

formeringsdisposition, 3) trang til at forsvare
territoriet, og 4) følelser. Fjernelsen af denne

dårlige vane er meget vanskeligere end at finde
grunden til den. Det viser sig nemlig, at den mest

effektive måde består i at reorganisere sit katte-
hold til mindre grupper. Isolation af »synderen«

synes også effektiv. Straf, som høje råb eller på-

kastning af vand, synes ikke at give en varig for-
bedring.

Hunnerne synes at holde op med at strinte,
når de bliver tilfredsstillende parret; hannen nø-
jes ikke med denne behandling og fortsætter
med vanen selv mens den har løbske hunner om
sig.

En behandling med hormonen OVARID synes

at »kurere« strinteren, mens indsprøjtning af an-

dre hormoner har vist sig at være mindre effek-
tive. Doseringen af OVARID (som er en proge-

stagen) varierer væsentligt. Man fandt at en lav
dosering af 2.5 mg (t/z table) om ugen kan uden

bivirkninger gives i en periode op til I 8 måneder.

Har en hunkat påbegyndt sin løbetid, er en dose-

ring på 5 mg i TRE dage nødvendig for at bringe
løbetiden til ophør.

Progestagenet virker på følgende måde: l) det

er anti-androgent (androgen er det mandlige
kønshormon), og 2) det har indflydelse på ad-
færdscentret i hjernebarken.

Ifølge Mrs. Jemmet, kan problemet »strinten«
omgås på følgende måde: l) konsulter en dyrlæ-
ge, 2) prøv, evt. sammen med dyrlægen, at finde
ud af grunden til de antisociale adfærd, 3) studer
den aktuelle opbygning af katte-familien, 4) for-
søg på at ændre forholdet, hvis dyrlægen er
enig, 5) giv progestagen hvis dyrlægen er indfor-
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stået, og 6) forsøg på at fjerne lugten.

Det sidste er, som de fleste jo ved, temmelig
vanskelig. Man kan prøve på at duppe lidt
citronolie på det tilstrintede areal og fjerne olien
med trækpapir. Metoden synes at være effektiv.
Man kan også rense møbler med hvid eddike,
hvis lugt endda holder katten væk.

Mrs. Jemmet mener, at administration af
OVARID er en sikker behandlingsmåde, men

kunlvis den administreres af en dyrlæge. Til bi-
virkningerne hører en større appetit og

lejlighedsvis hypertrofi i mælkekirtler (dievorten

bliver noget større og det omliggende væv kan
svulme op). Mer?, OVARID anvendt vilkårligt
kan medføre betændelse i livmoderen og sterili-
tet.

Til allersidst kunne man oplyse, at hanner, der
kastreres tidligt (når de er ca. 5 måneder) bliver
ikke til strintere senere hen. Endvidere, at det
har vist sig, at nogle katte kan ikke lide bestemte
kattegrus, så hvis man skifter mærke, er der go-
de muligheder for den dårlige vanes ophøren.
(Fra Fur & Feather, oversat og bearbejdet af SB.)
(OVARID forhandles ikke i Danmark)

VI PÅTÆNKER OS AT LAVE EN FOTOUDSTILLING

I ESBJERG FORUD FOR UDSTILLINGEN I MAJ.

ER DER MEDLEMMER, DER KAN LANE OS BILLEDER

AF DERES KATTE?

BI LLEDSTøRRELSE: ( HELST) 291 x 2l CM (A4 ) .

KONTAKT: NORMA AGERSNAP LARSEN PA TLF. O5:

39 28 I8 HELST NU MED DET SAMME::
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Kommentar til artiklen KAMPPN
i nr. 4, 1978
Efter at have læst en både interessant og udmær-
ket artikel i sidste nummer (iøvrigt en artikelart
vore klubber burde forsøge at bringe flere af), vil
jeg tillade mig at kommentere oversætterens

egen afsluttende bemærkninger: Et sted skriver

forfotteren, ol to cremekam, altid vil få creme

eller cremekamå. Jeg tror, at han selv ville rette
det til, at de kun fik cremekanå.

Såfremt man læser side 35 midt i spalte I står
der: Genet for solid farve er vigende overfor ge-

net for shaded farvning. Hvilket vil sige at sha-

ded (som giver kam6) dominerer fuldfarvet (so-

lid). Hvilket igen fortæller os om at en cremeka-

m6, genotypisk (skjult) kan være bærer af anlæg
for fuldfarvet. Barrie Jimmieson fortæller også,
at for at opdrætte kam6 må der bruges silver til
blåcreme-creme-rød eller skildpadde. Derved
blandes den silvers gen (chinchilla eller shaded)

for aguti (AA) med den fuldfarvedes non-
agutigen (aa).

Eksempel:

Forældregeneration

Shaded (silver) han Creme hun

AAchchDDXY aaCCddXOXO
afkom

AaCchDdXOY heterozygotisk (blandet)

rødkam6 han med anlæg

for creme og nonaguti.

Afkom baseret på denne kombination vil være

heterozygotiske dvs. have anlæg for både aguti
og non-aguti, og vil rent genotypisk have oven-

forstående genkombination. Alle hanner efter en

sådan parring vil være rødkam6 med anlæg for

creme og non-aguti. Alle hunner vil være skild-
paddetabby på silver bund med anlæg for creme

og non-aguti. Ved videre avl vil både homozygo-
tiske og heterozygotiske individer af alle involve-
rede gener fremkomne.
Her vil den opmærksomme læser for længst ha-

ve tænkt AacchDdXOY, dette må være en fuld-
farvet tabby-kat! Da C genet (gengt for fuldfar-
veintensitet) jo er dominant over ch genet lgenet
for chinchilla). Ligeledes har den agutigenet, O-
genet samt D-genet, altså en rødtabby. Dette er

også rigtigt, men fra silver kommer endnu et
gen, nemlig det relativt sjældent omtalte l-gen.
Genet som ved sin tilstedeværelse bevirker at den

tilstedeværende pelsfarve altid fremkommer på

en silver bund. Altså skal genotypen tilføjes ge-

net I fra den silver fader og i-genet fra den creme

moder. Vi er nu ret tæt på at kunne bevise, at
Jimmieson har ret, når han skriver i sin artikel,
at cremekamå til cremekamå giver afkom, som

både er creme og cremekam6. Vi tager nu genet

for silver (I-genet) som vores kam6 arvede fra sin

shaded fader og genet som symboliserer ingen

silver, i, som blev arvet fra den creme moder, og
indsætter dem i en heterozygotisk cremekam6.

Cenoptypen vil nu se ud som følger:
AaCcnddliXOY : cremekam6 han. Denne he-

terozygot parrer vi nu med en anden heterozygot
AaccnddliXOY-AaccnddlixoXo, efter denne

kombination vil både creme og cremekam6 fore-
komme.

Konklusion: Barrie Jimmieson har ingen grund

til at rette sin artikel.
Allan Kierulff

Da medlemskartoteket nu bliver overført til EDB i Århus bedes alle
adresseændringer meddelt til Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320
Mårslet.
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Noget at skrive si
Folk, der opdrætter smukke katte skulle få en
tilfredsstillelse ved at bruge deres viden, deres
dygtighed og deres erfaring i det arbejde. De
burde, ideelt set, være ligeglade med om de har
succes eller ej på udstillinger. Har de succes, bur-
de de glæde sig over veludført arbejde, og har de

ikke succes, burde de være lige så glade med det

faktum dommerens reaktion påpeger, nemlig. at
der endnu er godt og tilfredsstillende arbejde at
gå i gang med. Dette er måske den ideale mål-
sætning, men de fleste udstillere opfører sig fak-
tisk helt på denne måde. De opnår en vis tilfreds-
stillelse ved avl, ved at opdrætte killinger, og ved

det venskab og glæde man får ved daglig om-
gang med de dejlige dyr og med venner med

hvem de deler denne interesse. De betragter ud-

g bag Øret
stillinger som hyggelige kom-sammener og vin-
der deres katte, så meget des bedre, men taber
de, vel, bedre held næste gang! Kun en lille mi-
noritet, hvis enkelte medlemmer opnår ret høje
placeringer med deres dyr, tilbringer deres liv
med at misunde andre den succes, de så desperat

higer efter for dem selv, for deres mand eller ko-
ne; de ikke kun misunder andre, de hader dem.

For had går hånd-i-hånd med misundelse og som

altid, dette had vil uundgåeligt vende mod dem

selv. Det gnaver dem i marv og ben og i hele de-

res tilværelse for til slut at omdanne deres liv til
et selvgjort helvede af misundelse, forbitrelse og

mørke.
Skrevet af Ivor Raleigh i Fur & Feather, 1978

Show-kalender
t9'79:

April:
7.-8. Monaco, Monaco
21.-22. Anverc, Belgien

14.-15. Barcelona, Spanien

28.-29. Turku, Finland
28.- 29. Kristiansand, Norge
28.-29. Zwolle, Holland (Felikat)

Maj:
5.-6. Esbjerg JYRAK
5.-6. Grenoble, Frankrig
19.-20. Haag, Holland (Mundikat)
19.-20. Sabriicken Tyskland (DRU)
19.-20. Våsterås, Sverige

26.-27. Basel, Schweiz

26.-27 . Trondheim, Norge

Juni:
2.-3. Compeigne, Frankrig
9.-10. Bremen, Tyskland (DEKV)
9.-10. Halstad, Sverige

Juli:
13.-15. Vichy, Frankrig
14.-15. Visby, Sverige

29. Jyllinge, DARAK (National med kuld
og ungdyr)

September:

1.-2. Helsinki, Finland
l.-2. Trondheim, Norge
l.-2. Odense, JYRAK
8.-9. Berlin, Tyskland (DEKV)
22. -23 : I{ann'tt, Belgien
22. -23. Kristianstad, Sverige

22.-23. Sarpsborg, Norge, killingehow
29.-30. Biarritz, Frankrig
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August:
18.-19. Linkdping, Sverige

18.-19. Moss, Norge



Oktober:
6.-7. Gladsaxe, Racekatten

13.-14. Kartstad, Sverige

13.-14. Bonn Tyskland (DEKV)
13.-14. Paris, Frankrig
20.-21. Amsterdam, Holland (Felikat)

27.-28. Wien, Østrig (KKO)

27 .-28. Tønsberg, Norge

November:
3.-4. Helsinki Finalnd
3.-4. Neuchatel, Schweiz

10.-1 1. Gdteborg, Sverige

10.-l l. Diisseldorf, Tyskland (DRU)
17.-18. Lyon, Frankrig
24.-25 . Znrich, Schweiz

24.-25. Birkerød, DARAK

December:

8.-9. Toulouse, Frankrig

1980:

Januar:
12.-13. Bruxelles, Belgien

Februar:
2.-3. Clermont-Ferrand, Frankrig
9.-10. Bergen, Norge

April:
12.-13. Hamburg, Tyskland (DEKV)
20.-21. Anvers, Belgien

26.-27 . Linkdping, Sverige

Maj:
3.-4. Saint Etienne, Frankrig
10.-ll. Bochum, Tyskland (DRU)

Spisekrogen
Mine katte sværmer altid rundt om (på) frokost-
bordet, leverpostejen er altid det foretrukne mål
for tyverierne, så jeg er begyndt at lave kattele-
verpostej, d.v.s. leverpostej uden løg og krydde-
rier, men med salt.

Næste gang de tobenene skal have hjemmela-
vet leverpostej, så lav en dobbelt portion, men

udelad krydderierne i halvdelen, så vil de firbe-
nene nok også spise med til bords. Og det er da

hyggeligt. Især hvis man kan have sin egen mad i
fred. Grethe

Stamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B:'ucl af Jackmanis (blå persefl.

Marco af Donaciano (rød perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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Fotokonkurrence

Ja, er den lille killing ikke dejlig? Der er sikkert
mange, som er i besiddelse af billeder af deres

killing(er); billeder, som er meget bedre end den

ovenstående. For at få ryddet op i skufferne, ud-
skriver vi derfor en konkurrence >>Årets bedste

killingebillede«. Det er meningen, at bringe de

indkomne billeder i de næste to numre af Hvæs-
sebrættet, for til sidst at bringe vinderbilledet

24

som forside på nr. 4. Vinderbilledet belønnes de-

suden med en præmie på kr. 100.

Betingelser: Killingen på billedet må ikke være

mere end 4 måneder gammel. Billedet skal være

sort/hvid af god kvalitet. Materialet bedes sendt

til Susanna Bugge. Oås.'De indsendte billeder vil
ikke blive returneret.

lrÅ
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Kattens medicinskab

Der bruges en del medikamenter til vore katte.
Ikke alle katte tåler disse lige godt. Andre har bi-
virkninger. Det er en kendsgerning at en del

medicin, der tåles af hunde, er dødsens giftig for
katte.

Det er redaktionens store ønske, at denne ru-
brik må blive brugt af læserne til at udveksle er-

faringer, fortælle om iagttagelser og stille
spørgsmål. Måske kunne rubrikken hen ad vejen

suppleres med dyrlæge-svar og måske vise behov

for en dyrlæge-brevkasse. Fortæl os også om
små »husråd« og ideer, der kan lindre i et syg-

domsforløb eller en akut situation. Disse oplys-
ninger kan hjælpe kattene. Den middelalderlige

indstilling, at det og det tør jeg ikke nævne, for-
di så tror »man(( at mine katte er dødssyge, bør
manes i jorden, den hører ikke hjemme i år 1979.

Lad os få en åben og positiv holdning til hele ar-

bejdet med og omkring kattene med oplysning
og saglighed i højsædet. For at give bolden op,
vil jeg kort fortælle lidt om mine egne erfarin-
ger, der er indsamlet hos mine 9 voksne katte og

deres killinger (alle Manx) siden 1966. Samtlige
nedenstående medikamenter er anvendt i samråd

med dyrlægen. Måske har »Hvæssebrættet«s

læsere helt andre erfaringer fra deres katte. Lad
os få dem frem.

Tetrocyclin (recept) er et effektivt antibiotica,
der tåles godt. Desværre har det den bivirkning
at tandemaillen på uudvoksede tænder får en

nærmest citrongul misfarvning, der er perma-

nent. Præparatet bør derfor ikke anvendes til
killinger. Selv har jeg erfaret følgende: En hun-
kat blev behandlet få dage før sin nedkomst. Da

mælketænderne brød frem hos killingerne, var
de gule. For hjørnetændernes vedkommende var

det dog kun spidsen der var misfarvet. Resten af
tanden var hvid. Efter tandskifte var alle tænder
hvide.

Vaponø Stnp (håndkøb - Shell depoter oply-
ser forhandler) mod lopper er for mig at se den

største landvinding i de seneste år. De impræg-

nerede strips hænges op under loftet således at
de ikke er udsat for berøring. De er 10090 effek-
tive og ulejligheden er lig nul. De kan anvendes

forebyggende, for ingen lopper (og forøvrigt hel-

ler ikke de i mange områder plagsomme skovflåt

- også kaldet tæger) bryder sig om at tage op-

hold hos en kat, der har været i nærheden af en

strip. Ifølge dansk lovgivning (og kun i Dan-
mark) må de ikke anvendes i beboelsesrum, men

kan med loven i hånd anvendes f.eks. i bryggers

og badeværelse. Myg, fluer, ørentviste og andre
insekter bukker ligeledes under. Anvendelsen
bør uden tvivl reduceres til kun at omfatte perio-

der hvor risiko for loppeangreb forekommer,
f.eks. hænger jeg dem op i 2-3 dage efter efterå-
rets katteudstillinger! De er lugtfri, i hvert fald
for et nikotinvrag som undertegnede.

Focusan Liniment (håndkøb) mod fod-
svamp!! - er effektivt mod ringorm såvel hos

katte som hos mennesker. En gravid hunkat,
med en mindre plet på overlæben -- konstateret
med Wood's lampe - blev smurt 2 gange daglig,
i begyndelsen oftere, og efter ca. l0 dages forløb
var huden sund og glat, og hårene begyndte at

vokse ud. Katten fortalte mig at midlet i hvert
fald ikke var velsmagende, men det fremkaldte
dog hverken øget spytsekretion eller andre bi-
virkninger.

Brentan vaginal-type (recept) salve ligeledes

mod ringorm, blev anvendt af mig på yderste

halvdel af et katteøre. Efter få dages brug tørre-
de ørespidsen ind, øverste spids krængede bagud
medens ørets størrelse reduceredes til ca. det hal-
ve og var stift og pergamentagtigt. I min pani-

kagtige tilstand frygtede jeg at blot et mindre
slag ville få øret til at knække af. Omgående op-
hør af brug af salven og masser af vaseline fik, i
løbet af nogle dage, øret til at se mere normalt
ud, og min lettelse var ubeskrivelig, da ørerne

igen var lige store. Ringormen forsvandt, men
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katten var samtidig blevet behandlet med Lamo-
ryl.

Lamoryl (recept) er effektivt mod ringorm.
Bivirkninger (undtagen økonomiske) har jeg ik-
ke iagttaget, men tabletterne har hos mig aldrig
været brugt til gravide, og fosterskader skulle
kunne forekomme.

Hvem kan be- eller afkræfte dette i »Hvæs-
sebrættet«, og hvem vil fortælle om deres erfa-
ringer med P-piller?

Af indkomne breve premieres det bedste i
hvert nummer med Jyeak's T-shirt. Brevene sen-

des til Kattens Medicinskab, c/o Else LUders,
Grøndals Parkvej 82,2720 Vanløse. Anonyme
breve offentliggøres ikke. Om ønsket kan navnet
tilbageholdes af redaktionen.

Else Ltiders

jc

Avlshanregistret! !
I stil med forhenværende stambogssekretær, In-
gelisa Børresen (blad nr. 2-18), retter jeg nu en

hpnvendelse til ejere af indregistredede avlshan-
ner. For at få registret a-jourført, blev der bedt
om besked fra ejerne om hvorvidt deres hanner
stadig er til avlstjeneste. På opfordringen meldte
der sig ca. 20. Jeg vil derfor bede dem, der ikke
meldte sig ved sidste henvendelse, om at gøre det
nu, da del er sidste chance. Efter 1 . maj d.å. vil
nemlig alle de avlshanner, hvis ejere ikke lader
høre fra sig, blive slettet af registret. Skriv ven-
ligst oplysninger som: navn, fødselsdato, stam-
bogsnummer, opdræt nr., m.m. og send det til
undertegnede. Birgit Semak

*

Verdens rigeste kat død
Blackie, verdens rigeste kat, er død. Han blev

udfriet fra sine lidelser den 18.12.78, meddelte

Westminster National Bank, der bestyrede Blac-

kies bo.
Katten, der blev 19 år gammel, arvede ca.

400.000 kr. for tre år siden, da dens kvindelige

ejer døde.
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Skulle der blandt modtagerne være nogle der
ikke ønsker at være medlem/abonnent bedes de
sende os meddelelse derom, ogszi selv om der øl-
lerede tidligere er foretaget udmeldelse / opsigel-
se, således at vi kan få bragt medlems- og abon-
nentregistret i overensstemmelse hermed.

Nærværende nummer af HV,IESSEBRÆTTET
er udsendt til alle medlemmer og abonnenter for
hvilke vi ikke har registreret en udmeldelse/opsi-
gelse.

IdJ,trLP
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Et tilfælde af katte-
syge (panleukopeni)
En opdrætter har i et brev til redaktionen beret-
tet om 8 hektiske dage, hvor ll af hans bestand

døde af kattesyge. Det er jo en tragedie for de in-
volverede, time for time at følge de stærkt af-
kræftede dyr, for til sidst at se dem dø.

For os er det ikke muligt at forstå, hvordan
kattesyge kan bryde ud i et katteri, hvor man må
formode at kattene (alle) er gennemvaccineret.

Det kan jo selvfølgelig være, at man rent prak-
tisk kun holder udstillingsbestanden upto-date
med vaccinationer, som jo bekendt er en ret
kostbar affære. For at få en forklaring, har vi vi-
deregivet brevet til en dyrlæge, der efter samråd

med de dyrlæger, der havde de syge katte i bb-

handling og obduktion, sendte os nedenstående:

En ulykkelig opdrætter, som i løbet af 7 dage

har mistet I I katte efter et angreb af kattesyge,

har klaget sin nød til Hvæssebrættet.
Efter at have læst dit brev, kan jeg kun sige, at

du har været ualmindelig uheldig. Et så vold-
somt forløb af kattesyge, som det her beskrevne,
hører næsten fortiden til. Vi ser af og til et så-

dant forløb blandt uvaccinerede katte i isolerede
kattehold som f.eks. på landbrugsejendomme,
men meget sjældent blandt katte i bymæssige be-
byggelser, og i kattehold af gennemvaccinerede

katte.
Forløbet beskriver du sådant, at kattene er

blevet syge den ene dag med enkelte opkastnin-

ger, hvorefter de er døde samme dag eller dagen

efter. Et klassisk forløb af sygdommens virusfa-
se blandt uvaccinerede katte. Havde kattene
overlevet denne fase havde de sikkert fået virus-
infektionens følgesygdomme, hvoraf den mest

karakteristiske er en bakteriel betinget voldsom
diarrhoe, som kattene kun vanskeligt kan overle-
ve uden indlæggelse og intensiv behandling.

3 af dine avlshunner gik til samt 8 killinger.
Det må formodes, at de ikke har haft nogen

modstandskraft, hverken til at beskytte sig selv

eller via mælken deres killinger. Dette kan have

2 årsager. Enten har der ikke været tilstrækkelig
styr på vaccination og revaccination, eller dine
avlshunner har ikke været i stand til at danne

normale antistoffer efter regelrette vaccinatio-

ner.

Det sidste er noget vi støder på hos enkelte

katte. Det første altså den manglende kontrol
med vaccinationsstatus er langt den sansynligste,

og din ulykkelige sitiation kan understrege det

vigtige i at kattene skal være vaccinerede og re-

vaccinerede selv om de aldrig kommer udenfor
hjemmet.

Du skriver, at dine avlshunner var revaccine-

rede så sent som oktober 1977. Hvis der ikke her

er sket en fejl, står jeg uforstående overfor syg-

dommens voldsomme forløb, medmindre det

sjældne skulle være sket, at 3 katte samme sted

ikke svarer normalt på en regelret vaccination.

V. A. Mortensen

"flå,fi^:sdJ:;s#"*'"
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Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltenborg

Jacob Adelborgs A116 50, 8240 Risskov

Ttf. 06 - 17 U 17

POINT OF DOVER
Opdræt af sorte persere, chinchilla,

silver shaded og colourpoint.
bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

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

AF TABAS persere
Specialopdræt af bi-colour: creme/hvid,
sort/hvid, rØd/hvid, blå/hvid, skildpadde

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland.
Birgit og Johnny Semak

Østerbakke 24,6310 Broager. Tlf. 04 - 44 16 53

Colourpoint
Af HAKAMAMI

colourpoint i flere farver,
sunde, glade og keerlige

Hanne & Kaj Erik Seeberg
Skolevænget 4, Dagnæs, 8700 Horsens

Trf. 05 - 61 03 19

»ZAKKO« perseropdræt
Colourpoint i farverne brun, blå chokolade

og lilla.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf.04 - 429456

r»LAJ's«
Opdræt af brun-, blå-, rød- og skildpadde-

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

Katrinegade 39, 6000 Kolding
Ttf. 05 - 53 78 94

British Blue & SH
AF GRACIA

Opdræt af British Blue, blåcreme
og creme British Shorthair.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Susanne og Walter Lorentzen
Bellisvej 16, 9440 Åbybro. Tlf. 08 - 242476

Abyssinier
Abykatte »Af Glæde«

Opdræt af vildtf . abyssiniere, sundt og robust
Avlshan: Yucatan Fuscus af Sigiriya.

Bestilling på killinger modtages.
Jytte Jarl, »Kolkjærhus«, Glæde,

7741 Ftøstrup. Tlf. 07 - 99 12 10

MARICA-ABYSSINIERE
Excl. opdræt af

røde og vildtfarved abyssiniere.
Margit Hærslev

Lærkevej 6, 3550 Slangerup. Tlf. 03 - 33 32 68

SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Barthsgade 1 , 1 ., 8200 Århus N

Tlf. 06 - 16 38 28 kan benyttes.

Burma
Stamnavn OF DOMINICA

Opdræt af brun burma.
Birte Stubsgaard

Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev
Ttf. 08 - 21 19 19

»Af PEGU YOMA«
Opdræt af brun burma.

Steejrna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Høibier1. Tlf . 06 - 27 10 02
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Burma (fortsat)

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.

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

Trf. 09 - 61 19 81

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøi
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Ttf. 09 - 86 1210

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdraet,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7, 9210 Ålborg Sø
Ttf. 0B - 14 03 39

r»Af Nørr«
Opdræt af burmesere i forskellige farver.

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 - 62 87 65

Siam

KIMILOBI's SIAM OPDRÆT
Brun- og blåmaskede l.F. testede avlsdyr

Birgit Nørgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby

Tlf. 02 - 44 13 42

»lNDlGO«
Siåmopdræt - Avlshanner.

Se annoncen inde i bladet!

Annie Christensen
Sættergården 1, 2635 lshøj. Tlf . 02 - 54 38 76

Cornish Rex

»BODWIN«

Super sødc (.lrrnish Ilcx.
Killingerne er tilvænnet bøi'n og hund.

Sueanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 luårslet, telf. 03 - 27 28 19

Forskellige racer

Stamnavn »AF FREDENSLUND«
Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis
Fredenslund, Bøgebjerg 7, il71 Søndersø

Tlf. 09 - æ 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsge, Krengerupvej g1

5690 Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Orientalsk korthår
Siamesere 24a,24b,2k

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sa|,8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 40

Y
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Til aylstieneste

BurmaPerser
Perserhan til avlstjeneste:

ZARCO's ILJA (sort-hvid)
Dora og Egon Streliner

Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Åtborg
Ttf. 08 - 13 19 42

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Griinfeld
Eskær 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Ttf. 04 - 68 56 93

Blå perserhan

CÆSAR ATHENE
v. Østergård og Nielsen

Assens Kattepension, Damgade 14,

5610 Assens. Tlf. 09 - 71 2082

Creme perser:
Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr

lnge og Peter Nord
Kjørboesvej 2, 6fl)0 Kolding

Trf. 05 - 5374 46

Perserhan - RØd tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, 6560, Sommersted, tlf. 04 - SS 45 7b

Colourpoint
Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan Thestrup
Ådum, 6830 Tarm. Tlf. 07 - 37 6255

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Ttf. 06 - 3672U

Lilla burmeserhan
Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakiærsvej 20, 9200 Ålborg SV

Ttf.08-180262

Brun burmahan:
Ch. TECTONA KALIZMAR

Grethe og Richardt Pedersen
Neptunvej 18, 8700 Horsens, tlf. 05 - 61 25 32

Rødbrun burmanan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import)
Solveig og Gerhard Håjek

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev.
Ttf.04-6/ 6323

Siam

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)
Uruguay Filur

(begge leukæmitestet)
lnger Fløe Crafack,

Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge
Trf. 05 - 17 36 69

Blåmasket Siam-han:
SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1. 1. sal, 8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 40

Chokolademasket siam

NUSER af FREDENSLUND
ch.-2. Bto.-1.-cACtB

Henning Jensen . Tlf. 09 - 14 02 53

Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M
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Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.EOXE

KATTE.KURVE

Halsbånd - seler

Madskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 740660
Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

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

+
NOR:KATT:

Karina Strømmen

Skogvn. 1

1410 Kolbotn, Norge

Abonnementspris: 40 n.kr,

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Orebro, Sverlgo.
Abonnementspris: 20 s.kr.

+
KATTEhI:

Hanne Korsberg
Stationsvænget 5

2791 Dragør

+
RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevej 1

2700 Brønshøj
Abonnementspris: 35 kr.



Nordi yllands store
specla lforretninq

Kæmpeudvalg!-

I

Kort

e ringer. . .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES
Calle's mlss hund Møllegade 8 . . i2 15 Sg

9000 Aolborg
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