
hvæssebrættet

U
RACEKATTE KLUBMedlemsblad for JYDSK

CU Nr.2 1984

N

o F *\l:

ir. .ll
l\: :Ni

;.&
§S&"{d

&'

§.:i



r\rl

Han §ger j eg er fuen. Det lcon han selu uæne.

Hon gnne6 nårhonhælder
de storg saftige kød-

o g I eu er stykker i krofulq
op i min skål, og siger:

KræsnemøjkaL
Nd. Mon har jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ho' store, lækre fiskestykker i hakket
leuer ogindmød.

Ogsci Whiskos. Han er bleuet ret
kræsen med" huad han køber

(Ellers kommer han til at smide ud.

lgen Whiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

huo'.
Hon sidder deroure og smouseir

i kronhjort

Han er nu go'nok
Hon skol bare ikke tro.

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

whiskas
Hvis du elskeren laæsen kat.

,l) tn

MaslerFoodsas Veslerbrogade84 1620KøbenhavnV

t

Bates

leuer i

ot

hon slipper let
omkringmodentil mig.

Så er det skroldespanden
ogpengeudaf lommen.

Men det synes, som om
han har lært deL
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Redaktionen.

Dead-line
Materiale til blad nr. 3-84, der forventes
sidst i september, skal være redaktionen i
hænde senest den 15. august (håndskrevet
materiale dog L august).
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Jubilæumsudstilling Århus

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
T't. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND:

Per Hilfling-Olesen
Havbove,9
2660 Brøndby Strand
Ttf. 02 - 73 68 08

SEKRETÆR:

Anne Burmølle
Tamdrup Præst€gård
Silkeborgvel 2358
8700 Horsens
Tlf. 05 - 65 45 22

KASSERER:

Mogens Østerby
Klingeskov 13
5450 Otterup
Ttf. 09 - 82 18 44
Postgirokonto 5 06 85 09

UDSTILLINGSSEKRETÆR

lndland:
lrene Thisgaard
Thorvaldsensvej 97
7000 Fredericia
Ttf. 05 - 93 34 35

Udland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborgø
Ttf. 08 - 15 93 18

STAMBOGSSEKRETÆR:

Hanne Sofle Sneum
Sædding Strandvej 81

6710 Esblerg V.
T[.05 - 15 28 77
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Med stor forventning så vi alle frem til jubilæums-
udstillingen i Marselisborg-hallen i Århus den 3.-4.
marts 1984. 539 katte var tilmeldt og mange kom
trods det, at vejrguderne i hvert fald ikke havde tænkt
på os med pæne tanker. Sne og slud var, hvad alle
udstillere måtte kæmpe sig igennem.

Udstillingen åbnede festligt med, at alle udstillere
blev beværtet med champagne, som i dagens anled-
ning var skænket af Master-Foods.

Som nævnt mgdte udstillere talrigt op, men også
publikum mødte talstærkt frem. Det var således om
slndagen næsten umuligt at bevæge sig rundt i hallen,
og skulle man rundt, måtte det foregå i gåsegang, da
der simpelthen var tætpakket med mennesker. Det
var rart at se, at så mange havde fundet vej til udstil-
lingen.

Spndag aften afholdtes fest for udstillere og dom-
mere. Der blev holdt diverse festtaler og diskuteret
»gamle dage«, hvorefter man dansede og morede sig
til langt ud på natten.

Som et lille hjertesuk skal det dog siges, at hvis ikke
den faste stab af hjælpere kom til opstilling og ned-
tagning af bure, havde det set sort ud for bestyrelsen,
da den lokale opbakning var meget ringe.

Men alt i alt synes jeg, var det en vellykket jubi-
læumsudstilling. Vi ser nu blot frem til, at den anden
af vore udstillinger i jubilæumsåret vil forlpbe ligeså
godt.

Med venlig hilsen Hanne

-o-

I forbindelse med jubilæumsudstillingen i Århus
afholdt vi en stor festmiddag på Varna Palæet i Mar-
sehsborgskovene med deltagelse af ca. 100 menne-
sker. Vi havde indbudt tidligere formænd, af hvilke
kun fru Henny Knudsen tog imod indbydelsen.
Retlærdigvis skal nævnes, at enkelte havde meldt

SUPPLEANTER:

Hann€ H€d€gård
Københovedvej 51 A
6600 Vejen
TIf.04 - 83 73 09

Kjold Mathlasen
Gjellorupve,l 111

6800 Varde
Tfi. 05 - 22 53 12



afbud på grund afvejret, der valgte at fejre
klubbens jubilæum med store' snedriver
specielt i Århus-området!

Blandt gæsterne var også formanden for
den hollandske klub FELIKAT, hr. Jan
van de Sman med frue, formændene for de
danske klubber, Per Borch og Flemming
Nielsen, samt formanden for Felis Danica,
Aa§e Nissen. Klubben blev begavet med
flere smukke pokaler, af hvilke de to hol-
landske blev uddelt til eje allerede på udstil-
lingen. De gvrige vil indgå i rækken af van-
drepræmier, og vil blive uddelt fgrste gang i
efteråret. Udover pokalerne var der tele-
gram fra FIFe's bestyrelse, samt en flot
buket fra FIFe's stifter, Mme. Ravel og den
tidligere generalsekretær, fru Brita Ka-
stengren, der var dommer på selve udstil-
lingen. Den morsomste gave var de første
par årgange af HVÆSSEBRÆTTET, som
blev overrakt af Henny Knudsen, der var

blandt initiativtagerne til bladets fødsel.
Jyllands-Postens RIMUS havde til lejlighe-
den digtet en sang, og da deltagerskaren
var ret så international, fik de hver især et
par strofer på deres eget sprog. Sangen står
på side 6-7.

Alt i alt: en dejlig udstilling og en pragt-
fuld fest, som mange flere burde have delta-
get i. s.a.

sla.tr

Dommere til reception: Fra venstre elev Annie Christensen, Hetly van Winsen, Gefirude Okkens,
Sabine Paquin og med ryggen til Brita Kastengren.
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Jubi[æums kottestrofer

ved JYRAK's 50 års fest den 3. morts lgg/-

Me] .

tllænd og
hygsomt
som en

sp
kæ'l en kat,

og nu skal kattemus
Vi er sarmen
børn af stannen,
som halvhundred år
værnede stamtræ og kattens gode kår.
Som en killing fødtes Aarhus Katteklub,
som har opslugt hele Jylland, rub og stub,
og blev JYRAK, smidig som

h'insi des Ka

-Ja-
vandt sig ka

Mens vi fester
sna kker
ej blot
men både

og
fi

gæs
jys kog

enge
pIa

Isk
fransk og ttys
finsk og kat-

på dette s
ndes der

I ngen
hvad
Al le ka Ja-
mi sfor

Svens
frans
under
vi l ikke
'Siameser

ås som hund

og burmeser
under samme tag
spinder omkap på vor runde fødselsdag.
Orientaler, skovkat, British eller rex
rejser hjem, helt uden mindreværdskompieks,
hvis de får points, som synes lidt for små - husk
at i mørke er jo a1le katte grål
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Såre fagligt,
ai tså sagl igt,
var det godt, vi fik
nedsat et udvalg, som ordner erotik.
Kønsl ivs-akter
og kontrakter
klares 1et og glat
for mand og kvinde - hvad angår deres katl
Det er altså kun, hvad angår killinger,
at vort udvalg sørger for bevill inger.
Kun en pikku kissa, Kåtzschen, Pussicat - ja -
sikres her billetten til en elskovsnati

JYRAKs glorie
og historie
pudses op i dag,
medens vi takker de fo1k, der tog et tag:
M/ k-stormænd
"gam1 e" formænd
stred i fordums tid,
altid med f1id, og så godt som uden stridl
Længst sad hlinna Greve i vor lederstab
over undersåtter i grevindeskab,
hvor Susanna nu som boss og redaktør - ja -
mest i "Hvæssebrættet" hvæsser pen og k1øeri

Every nationl
Cel ebrati on
cheers and bottoms upl
Congratulation - and let us turn a cupl
C'est unique,
magnifique,
nous sommes Europ6e!
Min skål ogdin skå1 - prosit - å votr' sant6j
Frijlich festen a]1e, wie mit einem Hertz,
ohne Katzenjammer, also ohne Schmerzi
Long 1ive, three cheers, prosit der GemLitlichkeiti
Nine ann6es ist pikku kissas Lebenszeitl

Skål for kattenI
Den er skatten,
der som moders rok
spinder i stuen og skænker g1æder nok.
Nok behændig,
men Se'l vstændig
og sit værd bevidst,
både som Huskat, Premier og Champion'ist,l
Den skal strigles, børstes, gøres blank og glat,
though the proverb says, that care wilI kilI the cat.
Plej den godt til fælles fryd og tidsfordriv - ja -
så den opnår mer' end kattens niende livi
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Århus 1984
Best In Show - total:

(kan kun udtages, når 3 all-round dommere er til stede)

I. Gr. Int. Ch. Uruguay Hvide Perry.
Ejer: Birgitte Trolle.

II. Bodwin's Mixed Ophelia.
Ejer: Camilla Bugge.

III. Gr, Int, Ch. Jogi vom Rhener Moor.
Ejer: Maritta Sielaff.

IV. Int. Ch. Letoreal's White Barbeth.
Ejer: Tove & LeifJessen.

21. Bedste LH voksen:
Int. Ch. Letoreal's White Barbeth,
opdr. 2a, hun.
Ejer: Tove & LeifJessen.

109. Bedste LH modsat kØn:

Ch. Chantall Li Cat von Chorazan,
opdr. 10, han.
Ejer: Mette Jørgensen &
Lars W. Friis.

86. Bedste LH kastrat:
Pr. Robin v. Floetenteich,
opdr. 6, han.
Ejer: Karin Lekzig.

265. Bedste LH ungdyr:
Ursula af Ræveherred,
opdr. 13b CHP, hun.
Ejer: M. & P. Mortensen.

144. Bedste LH killing:
Atussa von Campanula,
opdr. I 1, hun.
Ejer: Waltraut Kroll.

341. Bedste LH veteran:
Pr. Jeff af Alsia, oPdr.2a,han.
Ejer: Arne Nissen.

303. Bedste SLH voksen:
Gr. Int. Ch. vom Rhener Moor,
opdr. l3cBP,han.
Ejer: Maritta Sielaff.

327. Bedste SLH modsat kØn:
Blue Daphne von Pescora,
opdr. l3BA BP, hun.
Ejer: Christel Knobel.

9nb
Renavlet
Siamopdræt
Lotte Enø
(02) 54 oo 80
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3 I 1. Bedste SLH kastrat:
Gidske Ae'Gaf, opdr. 13NF Aw, hun.
EJer: Marianne Kriewitz.

301. BedsteSLH ungdyr:
Gaia Sinklair, opdr. 13c SP, hun.
Ejer: Ingrid & Flemming Nielsen.

314. Bedste SLH killing:
Dovregubbens Gunnhild,
opdr. 13NF AW, hun.
Ejer: Svenning Madsen.

431. Bedste KH voksen:
Bodwin's Mixed Ophelia,
opdr. 33, hun.
Ejer: Camilla Bugge.

383. Bedste KH modsat køn:
Int. Ch. Kianda's Asterix,
opdr.23a, han.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

403. Bedste KH kastrat:
Ramses å Hunter, opdr. 27, han.
Ejer: V. Landau & L. Borkman.

405. Bedste KH ungdyr:
Brown Cosford af Pegu Yoma,
opdr.27, han.
Ejer: Bent Drejer.

407. Bedste KH killing:
Nunu af Kajortok, opdr. 27 ,hun.
Ejer: Karin & Karsten Nielsen.

528. Bedste Siam/OKH voksen

Gr. Int. Ch. Uruguay Hvide Perry,
opdr. 35, han.
Ejer: Birgitte Trolle.

496. Bedste Siam/OKH modsat køn:
Ban-Thai's Julchen, opdr. 32 LP. hun.
Ejer: Jytte gjå rapiou.

495. Bedste Siam/OKH kastratl
Frederiksværk's Choko Henrik,
opdr. 32 CHP, han.
Ejer: Finn & IreneJohansen,

469. Bedste Siam/OKH ungdyr:
San-T-Ree Dark Mascot, opdr.24, han
Ejer: Kis Østerby.

539. Bedste Siam/OKH killing:
LaraTiger Zenta,
opdr. 29 TB SP, hun.
Ejer: Anna Marie Karlsson.

552. Bedste KH veteran:
Int. Ch. Kentia's Cream,
opdr.27 f, hun.
Ejer: Grethe & Richardt Pedersen.

447. Bedste huskat:
Missepigen, hun
Ejer: Hanne & Jan Hedegård.

350. Mis Århus:
Midnight Jumper van Candace,
opdr. 16, han.
Ejer: Lotte & Per Borch.

336. Vinder avlsklasse LH:
Int. Ch. Torvmyra's Grand Soltario,
opdr. 13 NF A, han.
Ejer: Dortemarie Kaplers.

338. Vinder Opdrætklasse LH:
Dovregubbens.
Ejer: Vibeke Poulsen.

540. Vinder avlsklasse KH:
Int. Ch. Mos<i af Pegu Yoma,
opdr.27,han.
Ejer: Sterna Gilbe.

543. Vinder opdrætsklasse KH:
Af Fredenslund.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

*

Følgende katte blev nomtneret:
LANGHÅR, HAN:

40. Ch. Gram's Aliu, opdr. 3.

Ejer: Grethe Braad.

13l. Iceflower v Duekerberg, opdr. l0 ss.

Ejer: E. & J. Berggren.

18 l. Klemme's-Design Charley,
opdr, l2a r.
Ejer: Kirsten Klemmensen.

187. Adamas Isidor, opdr. l2aCr.
Ejer: Maja Skødt Petersen.

9



240.lnt. Ch. Saloka's Lille Morten,
opdr. 13b BP.
Ejer: Jytte & Tom Mortensen.

LANGHÅR., HUN
77. Stardust cream Caroline, opdr. 5.

Ejer: Britt Schrøder.

89. Int. Ch. Undine v Tonio, opdr. 6d SD
Ejer: Norbert Drost.

107. Alica v d Brandheide, opdr. 8g SD.
Ejer: Werner & Dorothea Wiese.

146. Eliza afDonaciano, opdr. 12.

Ejer: Ilse von Freyberg-Schulte.

219. Saloka's Perle, opdr. 13b SP.

Ejer: Jytte & Tom Mortensen.

LANGHÅR, KASTRAT:
49. Pr. Pascha von der Fdrde, opdr. 3.

Ejer: Achim Dunzweiler.

178. Pr. Harvey v Brander-Dann,
opdr. l2a r.
Ejer: Sigfried Leksig.

LANGHÅR, UNGDYR:
13. Orinco's Bonzo, opdr. l.

Ejer: Ketty Andersen.

87. Jette af Klit, opdr. 6.

Ejer: Gerda R. Klit.

124. Borking's Daisy, opdr. 10.

Ejer: IngolfClausen.

153a. Gipsy af Paral, opdr. 12.

Ejer: Birthe Knudsen.

280. T. Renn Creme Canarian Superfreak,
opdr. 13b CrP.
Ejer: Lasse Mortensen.

LANGHÅR, KILLING:
54. Bine afSussibella, opdr. 3.

Ejer: Ruth Pedersen.

155. Oscillum's Lady-L, opdr. 12.

Ejer: Susanne Jakobsen.

185. Oscillum's Kasimir, opdr. l2a r.
Ejer: Birgitte Møldrup,

254. Cæsar afRæveherred, opdr. l3b BP.
Ejer: M. & P. Mortensen.

l0

KORTHÅR, HAN:
414. Dunvald's Gay, opdr.27 b

Ejer: Aase Uhd Jensen.

KORTHÅR, HUN:
397. Brown Brasilia af Pegu Yoma,

opdr .27 .

Ejer: Sterna Gilbe.

418c. Asta v Namsong, apdr. 27 d.
Ejer: Heide Parschik.

KORTHÅR, KASTRAT:
386. Rudolph af Sriwijaya, opdr.23a.

Ejer: Jette Madsen.

425.Lnt. Ch" Kentia's Cream Ghita,
opdr.27 f.
Ejer: Grethe & Richardt Pedersen.

KORTHÅR, UNGDYR:
349. Dunvald's blue Garfield, opdr. 16.

Ejer: Jette Mortensen.

412. Blue Costello af Pegu Yoma,
opdr .27 a.

Ejer: Anneli Nordberg.

KORTHÅR, KILLING:
350. Midnight Jumper van Candace,

opdr.16.
Ejer: Lotte & Per Borch.

426. Nørr's Cream Seppo, opdr.27f .
Ejer: Karin & Erik Nielsen.

' SIAM/OKH, HAN:
5 1 L Jutlandia's Anacoana, opdr. 29 a.

Ejer: Yvonne Andresen.

SIAM/OKH, HUN:
503. Chanel afSkagen, opdr.29.

Ejer: A. NI. Blunch.

SIAM/OKH, KASTRAT:
501. Int. Ch. & Pr. Pegasus Geisha,

opdr.29.
Ejer: Helle Møller-Madsen.

510. Int. Ch. & Int. Pr. Salween Blue's
Kasimer, opdr.29a.
Ejer: Siisse Leiditz.

Fortsættes side 17



Billeder fra udstillingen

Florentine's Gavan til bedømmelse.

Gr. Int. Ch. Jogi vom Rhener Moor,
Nr.3 afde4 bedste.

Lara 7'iger Zenta blev bedste

Siam/OKH-killing.

1l
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A nrika vom G rindel berg,

nomineret til BIS.

Bedste Huskat: Missepigen med

Jan Hedegaard.

t2

Blue Daphne von Pescora,

bedste Semi-Langhår

- modsat køn.



Adamas Isidor nomineret BIS. Estrella af Melampus, CAC i Aarhus.

Kornheddinges Tekla, B IO
rødtabby Europa.

Guldfak§es Augustine BI0 - Norsk Skovkat.

l3
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Iceflower v. Duekerberg

Shaded Silver, BIO.

Højly kkes Bijou Dimanche

Blåmasket Siåm - BIO kastrat.
Chetah el Mahaschavi

Vildtforvet Somali, Ex I

t4



Der skålesJbr JYRAK.
Fra Venstre

Marianne Stade,

H. SoJie Sneum og

Kate Stierncreutz.

Huskattån(? ) Sylvester, hvis forældre er
ukendte. Dens menneske er Mette Jørgensen.

En skønhed, hvis navn

ikke kendes.

l5
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Int. Ch. Saloka's
Lille Morten

nomineret BIS.

Chantal Li Cat

v. Chorazan,

Bedste Langhår

- mod.sat køn.

Ursula aJ Ræveherred.

Bedste Langhår - ungdyr.

En af Danmarks oftest

vindende katte. Foto: Arn Gyldenholtrc.

16
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BRUNMASKET SIAM

-LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kisilvlsggns ØsterbY
Klingeskov 13. Klintebierg

DK' 5450 Otterupr 09.8218

O

44

SPECIA PDRÆT AF

SIAM/OKH, UNGDYR:
523. Fabian af Øster Holmen, opdr.29sb

Ejer: Martha Pedersen.

TILST DYREPENSION
AgerøveJ 21 (ved Bllka, Arhus)

Tel€fon 06 - 24 15 11

Åben hverdag€ mellem 8,00 og 17,30

Eget husl - udendørs
løbegårdl
Lige FERIESTEDET
lor mlgl

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOENI
Hobrovei 385
Råsted - 8900 Randers
Tolefon 06 - 

'14 
æ 90

t7

SIAM/OKH, KILI.ING:
508. Anrika vom Grindelberg, opdr.29.

Ejer: Karin Jahn.



Nogle årsager til misdannelser hos
nyfgdte killinger

af dyrlæge Knud Steensborg

, f l. Arvelige Kan være årsag til hjernemisdannelser
Arsag: -l 

2. Miljøpåvirkninger: og tandskader, f.eks. misfarvning af
a) medicin emalje.

b) kemikalier 6. Vitamin A: For meget vitamin A, f.eks.
c) fodring kraftig leverfoder kombineret med vita-
d) infektioner mintilskud.

Jeg skal i denne korte gennemgang holde Kan være årsag til reduceret kuldstgrrel-

mig iil gruppe 2 a, nemlig medicin, som an- :9, stenfostre og vanskelige fgdsler.

vendt til moderen under drægtighed kan Katte skal generelt have meget A vita-

være årsag til misdannelser. min, f'eks' det dobbelte af hund, hvilket

l. Griseofulvin »Lamoryl«. Et svampeanti- uil sige 200-400 i'e' A vitamin pr' kg kat'

biorikum, der bruges tilleha;;ii;; ;f eller sagt på en anden måde' 1000 i'e' A

ringorm. - vltamin pr' 100 g tflrstof'

Kan være årsag til: 7. Rlntgenstråler - som selvfplgelig ikke er

For korte haler. medicin - men alligevel.

For korte ben. Det er ikke klogt at rgntgenfotogral'ere de

Ganespalte. første 6 uger af drægtigheden - de sidste

Mangel på eller sammenvoksning 14 dage kan løntgenstråler ikke forår-
af tæer. sage misdannelse hos fostrene.

2. Corticosteroider (binyrebarkhormoner).
Anvendes hos kat oftest i behandling af
eczemtilstande og kroniske stresstilstan-
de, som f.eks. langvarig blodmangel.
Kan være årsag til totalt misdannede
fostre, eller fostre uden ben.

3. Loppemidler:
Kan være årsag til huller i kraniet, tarid-
misdannelser, mavespalte, »vand i hove-
fls[«, misdannede nyrer, brok, ganespal-
te, dødfødte fostre, eller dpd omkring
fgdselstidspunktet.

4. P-piller anvendt til drægtige hunkatte,
kan være årsag til:
Udvikling af hermafroditter (tvekgn-
nede) og selvfglgelig vanskelige fødsler i
det hele taget.

5. Tetracyclin: Bredspektret antibiotikum
til behandling af forskellige infektioner.

18

Som det fremgår af ovenstående, er der
forskel på hvor følsomme fostrene er på
forskellige tidspunkter i drægtigheden.

Generelt kan det siges, at:

l) Påvirkninger de første 2 uger kan med-
føre aborler.

2) Den midterste måned - altså fra 2, til 6.

uge er langt den farligste tid, med hensyn
til misdannelser. Det er i denne periode,
at de forskellige organer virkelig udvik-
les.

3) De sidste 2 uger er stort set kun en

vækstperiode. Fostrene er færdigudvik-
lede, og derfor kun meget lidt påvirke-
lige.

Altså: Pas på med medicin de første 6

uger af drægtigheden, specielt den midter-
ste periode - fra2. til6. uge.



Kogebog for kattemad
Jeg har fået en yderst charmerende lille bog
i hænde fra Amerika. Dens titel er: Feed
the Kitty Naturally og er skrevet af Joan
Harper. Bogen er skrevet i samtaleform
mellem forfatter og hendes kat Ellery
Cream og indledningen lyder:

»Der er utallige katte på TV og i tegne-
serier, der taler, eller i det mindste tænker
synligt - det vil sige, nogen fortolker hvad
de udtrykker. Vi har sådan en kat. Han
hedder Ellery Cream. Tid til anden taler jeg

til ham og optræder som tolk, for han er
altid hos mig når jeg sætter mig til at skrive.
Hvis De tror,som jeg, at katte til enhver tid
er klar over hvad man tænker, vil dette lyde
helt fornuftig for Dem. Han er dog blevet
udelukket fra køkkenet, idet han bliver alt
for begejstret for nogle afingredienserne så

som lever ogflgde (cream).
S'følig, det er jo mit navn, Cream.
Det v6d vi, Ellery. Hvad med at lave en

pæn indledning til bogen.
Hvis jeg skal bidrage til denne bog, er det

kun rimeligt at jeg får adgang til køkkenet.
Nej, kære Ellery, men vi lærer en masse

om at fodre misser, og du kan få lov til at
prøvesmage opskrifterne.

Det er nu ikke det samme, men jeg vil godt
vere med.«

Og så kprer bogen deruda' på 130 sider
med et appendix, hvori tabeller over nfljag-
tig indhold af kalorier, proteiner, fedtstof,
jern, sodium, etc. af de forskellige retter er
opført.

En opskrift Som mine katte godt ku' li'
er:

»Tuna Catserole« (Tunkasserolle)
1 dåse tunfisk i olie (ca, 200 g)
% kop brun ris.
2 spsk. hakket selleri, lgg, rosenkål etc.
2 spsk. hvedespirer.
I kop kogende bouillon eller vand.

Mal risen i en blender og kom det i ko-
gende vand under stadig omrlring. Kom

grønsagerne i, og lad det småkoge til de er
møre. Del tunfisken med en gaffel, bland
den med hvedespirerne og de grflnsager,
der ikke behøver kogning. Denne portion
er nok til tre serveringer, hvor hver vil inde-
holde 278 kalorier, 19,5 g proteiner, 15 g
fedtstof, 15 g kulhydrat, 3 g aske, 1,5 mg
jern, 574 mg natrium, 290 mg kalium, 517
mg kalk og 539 mg fosfor (dvs. 38 procent
proteiner, 29 procent fedtstof, 28 procent
kulhydiater og 5 procent aske.)
Eller:

Hytteost-bulgur med bacon eller lever-
pølse:

I Vz kop hytteost.
I kop reven ost.
Vz kop hakkede grønsager og/eller ro-

senkå1.

I presset hvidlpgsfed.
1 spsk. hakket persille.
213 kop bulgur.
Ca. ll5 g leverpllse ogfeller 2 skiver

bacon.
4 spsk. glgær.

7z kop hvedespirer.
2 spsk. tangaske.
2 kopper kogende bouillon eller vand
Bacon ristes. Kom bulgur i kogende

bouillon, tilsæt ost under omrlring til det
smelter. Kom grpnsager, hvidlpg og persille i -
også de knuste bacon og leverpplse med så

meget fedt man nu Ønsker. Lad stå i ca. t/z

time indtil bulguren svulmer op. Kom
resten i og server.

Velbekomme!- det dufter himmelsk.
Bogen koster dollars 4,95 + postforsen-

delse. Joan Harper er i London i begyndel-
sen afaugust d.å, og vil kunne sende bgger-
ne derfra for meget lavere postomkostnin-
ger. Hendes adresse er ellers:

Joan Harper
Pet Pres

Box 328, Route 3
Richland Centir, Wisc. 53581 - USA

Susanna Bugge
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Læserne skriver:
Da jeg som nystartet opdrætter, med en

brunmasket siameser hunkat, skulle bestem-

me farvekoden på fgrste kuld, måtte jeg
ringe til dig, for at få oplyst numre sva-
rende til deres farvetegninger.

Så var det at vi blev enige om, at det må-
ske kunne lade sig gøte at få en farvetabel
offentliggiort i Hvæ§sebrættet, og hvis ikke,
at De ville sende en til mig.

Bagefter har har jeg også tænkt på, hvil-
ke racekatte der må krydses efter Felis Da-
nica's regler, så de kan stambogføres.

Men først gælder det stamtavlerne til
mine fire killinger, derefter farve- og evt.
krydsningstabel på alle racer af katte, selv
om min interesse kun er orientalske kort-
hårskatte.

Venlig hilsen
Niels-Peder Thomsen

Kingstrupvej 56, 5592 Ejby

Svar:
Det er altid svært at bestemme farven på et
kuld når man er nybegynder, og endnu
vanskeligere hvis man udelukkende anven-
der »koden«, dvs. de forskellige nummer-
betegnelser, der hos perseren dækker far-
ven, mens hos korthårskatte racen. Den
nuværende liste er lang og rig på tal med
bogstavkombinationer, hvorfor det antage-
lig ville fylde et helt blad, hvis det skulle
trykkes som sådan. Det er derfor besluttet
at kopiere FIFe's liste over opdrætsnumre,
hvor farve og race er angivet på hhv.
fransk, engelsk og tysk. pnsker man en
kopi, bedes kr" 16,20 i frimærker (6x2,70)
sendt til Susanna Bugge til dækning af
kopiering samt porto. Listen fremsendes
kun mod forudbetaling.

HEJ HVÆSSEBRÆT
Du opfordrede mig til at skrive, og det glr
.1eg. Min kat har lige fået killinger, men hun
har født et lidt upraktisk sted, så jeg vil
20

spørge om hvordan jeg kan flytte dem, så

hun ikke tror det er et andet kuld?
Er det rigtigt at man skal være forsigtig

med spædbgrn og katte? 
Hirsen stine 9 år

Svar: Kere Stine
Tak for dit brev som jeg skynder mig at
besvare direkte, for skulle du vente til næste
nummer af Hvæssebrættet udkommer, ville
dine killinger nok have flyttet af sig selv.

Altså, det sker ofte, at kattemØdre an-
bringer deres killinger på mere eller mindre
(for os) upraktiske steder. Det skyldes nok,
at ikke alle er klar over, at fødende katte
gerne opholder sig i mgrke, helst en hule-
lignende sted. Du kan derfor sørge for, at
din mis får en rummelig papkasse med låg
på, når den føder næste gang. Så kan du
skære et rundt hul svarende til kattens stØr-
relse i den ene side af papkassen, ca. 5-10
cm over bunden, som katten kan benytte
som dør. Men nu til dine aktuelle killinger,
Hvis ikke moderkatten allerede har flyttet
dem til et andet sted, kan du tage en pap-
kasse, som nævnt ovenfor, lægge et stykke
skumgummi (3 cm tyk) som madras i bun-
den, beklæde denne madras med et lagen
(gamle menneskelagner revet i stykker er
det bedste), som skal skiftes hver dag. Så

kan du flytte killingerne ind i denne hule,
fortælle moderkatten, at de SKAL være
der, og placerer papkassen det sted, hvor
du helst vil have den til at stå. Husk også
her, at kassen ikke skal stå for lyst, det viser
sig nemlig at kattemor helst vil have kassen
til at stå under et bord, eller i bunden afet
skab eller sådan noget. Som regel falder
kattene hurtigt til ro på denne måde. Så

skal du fodre moderkatten lige i nærheden
af kassen, og have vand til at stå der også.
Husk også, at moderkatten skal have et par
ekstra måltider om dagen i den tid hun am-
mer killingerne.

Dit andet splrgsmål om man skal være

1
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forsigtig med spædbprn og katte, kan jeg
besvare med et JA. Her tænker jeg især på
spædbgrn under 3 måneder. Katte elsker
som regel at ligge i barnevogne og vugger,
og det skal de også have lov til, mens man
har dem under opsyn. Det er nemlig sådan,
at de gerne vil varme den lille, og gerne op-
holder sig i nærheden af eller på brystkasse
og ansigt. Små babyer er ikke så gode til at
vride sig lps, hvis katten fØles generende,
før de er ca. 3 måneder (alt afhængig efter
babyens vægt, selvfølgelig), hvorfor det
altid er klogest, ikke at lade et sovende
spædbarn være alene med en kat. Nu ved
jeg jo ikke, hvilken slags kat du har, men
du kan nok tænke dig, at babyen ikke får
det så godt, hvis en Perser eller en British
Blue, eller for den sags skyld en almindelig
huskat, der alle vejer omkring 4-5 kilo, læg-
ger sig på den; babyer vejer jo ikke ret me-
get over 3 kilo lige efter fgdslen, så du kan
nok se, at selv om katten intet ondt har i
sinde, så er dens kærlighed alt for »tungt
vejende«. Min egen lille pige, Camilla, er
vokset op med 14 katte omkring sig. Som
spæd vejede hun ikke over 2Vz kilo da vi
kom hjem fra hospitalet, og da alle katte
elskede hende fra fgrste dag af, var der
trængsel om hendes vugge. De fik lov til at
være hos hende, nårjeg selv var i nærheden,
men hver gang hun skulle sove, blev alle
katte lukket ud fra det værelse hvor Camil-
la opholdt sig. Var hun udenfor, havdejeg
et net for barnevognen. Camilla voksede
ikke så hurtigt, hvorfor først da hun var 4

måneder var hun stor nok til at »slå fra sig«

og rulle rundt. Da mente hendes far og jeg,

at hun sagtens kunne klare sig overfor mine
slanke, lette katte, og det har vist sig at
være rigtigt. Nu er hun kun lidt ældre end
du, og sover med 3-4 katte hver nat, for
som hun siger: »Har man som lille sovet
med alle kattene, så kan man ikke undvære
dem som stor«.

Jeg håber at dine splrgsmål er blevet be-
svaret tilfredsstillende. Hvis ikke, så må du
skrive til mig igen. Dit brev kommer i næste
nummer af Hvæssebrættet sammen med

svaret. Det kunne jo være at andre også har
haft problemet.

Mange hilsner Susanna Bugge
.t.
4r

Et andet eksempel på
parringsgebyr:
Anni Kilde (KIANDA ABYSSINIERE)
praktiserer følgende: Parringsgebyret beta-
les ved afhentning af hunkatten; samtidig
udleveres parringsattesten. Ved 6n killing
er der gratis omparring den flrste gang
hunkatten skal parres igen. Hvis katten
ikke bliver drægtig efter fiere gange (og
efter at have givet den hormonbehandling
f.eks. et par p-piller) er pengene tabt.

Er der andre forslag? - Lad os hørel

Kosttilskud
Der tales meget.om, at katte skal have
polyumættede fedtsyre. I helsekostforret-
ninger fås VITAQUELL Tidselolie, hvis
næringsindhold er:

Energi ca. (920 kcal) 3850 kJ/ 100 g.

Mættede fedtsyrer ca. 10 procent.
Monoumætte de fedtsyrer ca. 15 procent.
Polyumættede fedtsyrer ca. 75 procent.
Tidselolien er tilsat 5 procent ren hvede-

kimolie, der er rig på E-vitamin (0,25 pro-
cent), hvorved opnås en naturlig antiharsk-
ningseffekt.

Som kosttilskud kan anbefales I teske-
fuld pr. dag. (Pris: kr. 29,40 for 0,375 liter.)

-o-
PS til side 19:
Bulgur fås i Brugsen, hvedespirer kan man
selv lave, benmel fås på apoteket, og tang-
aske fås i helsekostforretninger. - Qlgær er
ikke nem at få; prgv almindeligt bagegær,
ca.25-30 g.

2t



Der er afholdt plenarforsamling i Lands-
foreningen Felis Danica. Nedenstående
blev vedtaget:

Skærpelse af FIFe's registreringsprogram

l) Race nr. 1: Perser - Exotic og »var«

Denne race er opdelt i fglgende avls-
grupper:
a) solide farver + tabby (pånær alle

sølvtabby), dvs. opdræt numre l, 2,

3,4,5,8,9, I l, 13.

b) hvidplettede, dvs. hele gruppen 12.

c) smoke/cameo, dvs. helegruppen 6.

d) grgngjede, dvs. grupperne 7, 8G, 10,

IOSS.

e) colourpoint, dvs. hele l3b gruppen'

Skematisk skal da afkom efter følgende
parringer registreres i:

gruppe

a LO

b LO LO

c LO RIEX LO

d RIEX RIEX RIEX LO

e LO RIEX RIEX RIEX LO

parret

med
b c d e

Hvis afkom, der iflg. skemaet skal fpres
i LO, ikke tilhører samme avlsgruppe som
en af forældrene, fgres de i RIEX.

Herafdog undtaget:

- gruppe a afkom efter bxb og cxc
parring,

- gruppe e afkom efter axa parring.
I alle kategorier gælder, at ikke aner-

kendte varianter fgres i RIEX som opdræt
1 3 x med angivelse af farve.

Afkom efter parring mellem en kat fra
gruppe af b og en Harlekin føres i LO indtil
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l. januar 1987. Harlekin afkom føres sta-
dig i RIEX.

På stamtavler efter parring mellem grup-
pe e og gruppe a-d tilfgjes (l3b) efter op-
drætsnummeret uendeligt.

På stamtavler efter parring mellem
gruppe cld og gruppe e tilfljes (I) efter
opdrætsnummeret på gruppe e afkom uen.
deligt.

Se i lvrigt under generelt.

2) Race nr. VII: British Shorthair.
Denne race er opdelt i fglgende avls-
grupper:
a) alle »sglvtabby«.

b) alle tippede og shaded.
c) alle øvrige.
Det vil medfpre fglgende regisirering:
a parret med b - RIEX.
a parret med c - RIEX.
b parret med c - RIEX.

3) Race nr. XVII: Siameser - OKH - Bali-
neser og »val«.
Denne race er opdelt i fglgende avls-
grupper:
a) Siameser, Foreign white - Orientalere.
b) alle »sglvtabby<< Orientalere.
c) Balineser.

Afkom efter fglgende parringer skal re-
gistreres i:

a) parret med b - RIEX.
a) parret med c - RIEX.
b) parret med c - RIEX.
Afkom efter en parring mellem to katte

fra samme gruppe føres i LO, hvis de til-
hprer samme gruppe. Ellers i RIEX. Her
er dog en undtagelse for afkom efter en
Foreign White parret med en Orientaler.
Hvidt afkom føres altid i RIEX, resten i
LO.

På stamtavler efter parring mellem grup-



perne a og b tilføjes (I) elter opdrætsnum-
meret uendeligt.

Orientalere, der resulterer efter en par-
ring mellem en Orientaler og en Balineser,
føres under 29x »var<t i RIEX.

Se i Bvrigt under generelt.

Generelt:
I alle kategorier gælder, at ikke anerkendte
varianter føres i RIEX som enten l3x,25,
29x eller andre x-numre, med angivelse af
farve.

Afkom efter katte fra grupperne l3x,
26,29x samt lvrige x-numre kan udmærket
fgres under de oprindelige opdrætsnumre.

Alle skal, hvis de tilhører en anerkendt
farve, registreres under dette opdrætsnum-
mer, uanset om de er i LO eller RIEX (se

ovenfor).
Afkom efter 3.-generations RIEX katte

kan fgres i LO, hvis forældrene i 3 genera-
tioner har tilhørt den samme »avlsgruppe«

(se under l), 2) og 3) ovenfor), afkommets
farve skal desuden være anerkendt.

F@lgende katte f6res på registerkort:
l) katte, hvor 6n eller begge forældre er

ukendte, og efter at katten i en alder af
minimum 6 måneder, på en international
udstilling, er blevet bedømt i Novice-
klasse af to internationale dommere og
har opnået bedBmmelsen »excellentr<, i
en bestemt race.

2) katte, der stammer fra racekrydsninger.

3) katte, der stammer fra en krydsning mel-
lem en kat på registerkort og en kat med
en stamtavle i LO eller RIEX.
Katte fra 2) og 3) kan indfgres i RIEX,

hvis lplgende er opfyldt:

- har været udstillet i en alder af minimum
6 måneder i en Noviceklasse på en inter-
national udstilling.

- har været bedømt af to internationale
' dommere bekendt med formålet.

- har opnået kvalifikationen ))excellent((.

,stømnøaru
lialween Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

Avlshanner fra Salween Blue:
Blåmasket Salween Blue Henri

Hauanna, Hermes au ltzø
-)

( l/l+"l./a* h.

il.n 67Fædre til top katte

7
/1

/,17ti 'sb,tl,
t a'- .-u tz

Stisse Leiditz
Østbane Toru 7

8000 Århus C
Tlf.06 - 12 73 40
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En gang vildkat .

»Jeg tror der sidder en lille fugl i træet. Der
var en lyd, som når man trykker et tgjdyr
på maven, den må være ganske lille.« Gitte
stirrer op mellem de mørke grene. Hun kan
ingen fugl se, og septembernatten står
mgrk og blæsende om det lille hus ude på
marken.

Næste morgen. Husets store rØde kat
lukkes ind for at få sin morgenmad. Det er
ligesom om der anes en skygge bag den,
men så er den væk - rlde »Futte« kaster sig
over sin madskåI.

2. morgen: en skygge i »Futtes« kølvand
- et sekund - som et »frosset« billede på en
film, ses omridset af en killing! Syns-
bedrag? Måske.

3. morgen: - syn eller ikke syn - står der
en bitte, bitte skabning og drikker af mæl-
keskålen. Eet sekund - så er den væk - ude
gennem den åbentstående dør.

Hver morgen fglges den ind med »Fut-
16«, bliver længere og længere ved de fri-
stende skåle - flere sekunder - et minut -
flere minutter.

Gitte reder en kasse med hø til den i ud-
huset og stiller indbydende en skål mælk
ved siden af. Men hvem vil ligge på hø, net
man kan få ægte lammeskind under sig.
Ikke killingen! En morgen finder de den
trygt sovende i en skindforet hjemmesko i
gangen. Den kan ikke engang fylde skoen
ud.

Huset på marken hqer til et gods. I god-
sets udbygninger bor de halvvilde katte. En
sommerdag ser Gitte i høet en kattemor
med sine 3 killinger. Hun sætter skåle med
mad og mælk - missemor kvitterer med at
flytte sin lille familie.

Siden findes 2 spæde killinger døde. Og
nu er efteråret for alvor på vej. Kan det
tænkes, at hunkatten har fgrt sit overleven-

24

af Vibeke Mengel

de afkom til menneskeboligen, for så selv at
forsvinde?

Een gang kommet ind i varmen nyder
killingen at være hos den unge familie.
Legende i stuen. Trykket ind til dem i
sofaen, eller trygt slumrende mellem for-
poterne på en af sine to rØde plejebtØdre.
Den mjaver aldrig. Der kommer kun et lille
pip fra den, som når man trykker et tlj-
dyr på maven. »Pippin« dgbes den, og er
snart husets kælebarn. Gråstribet med en

fin lille hvid smæk på brystet. Hele killin-
gen er ikke større, end at den mageligt kan
ligge i en hånd - og det gfrr den med stor
glæde.

Men - idyllen er uholdbar - den unge
familie skal bryde op, skal ud i verden. For-
længst er det aftalt, at de rØde katte skal i
pleje hos os på Djursland. Lille »Pippin«

fglger med. De rØde er født her, de falder
hurtigt til. Og utroligt, det gfir »Pippin«

også.

Næsten 2 år gån - »Pippin« er voksen,
men stadig lille og spinkel af sin alder. Tro-
fast mod os, men sky mod alt og alle uden-
for hjemmet. En skønne dag kommer de

unge hjem. De slår sig ned på en dejlig
gård, ca. l5 km. fra deres tidligere bolig ved
godset. Øjeblikket oprinder, kattene skal
tilbage til deres familie. En morgen ruller vi
afsted med vores firbenede venner. Vi har
overvejet at beholde »Pippin«, men de tre
er så glade for hinanden, det er næsten synd
at skille dem.

Vi ankommer - stor gensynsglæde på alle
fronter - de rØde snuser sig accepterende
gennem huset. Men hvor er »Pippin«? En
bilrude har været rullet bare I cm for langt
ned. I den almindelige velkomstforvirring
er den stukket af. Men ikke ret langt. Der



sidder den mellem buskene. Men den lader
sig ikke lokke frem. På vores kalden svarer
den med sit lille »pip«, men tre skridt fra
livet holder den os hele tiden.

Da vi går til ro, står vinduet på vid gab.
Midt om natten vågner jeg ved at mærke en
let vægt mod mine ben. Med tilfredshed
skimter jeg i halmgrket en lille krop og et
par spidse gren i fodenden afsengen.

Om morgenen sætter jeg mig forsigtigt
op for at hilse på min lille veninde - og ser
lige ind i gjene på naboens kat! Stor for-
blpffelse på begge sider.

En uge går med at lede og kalde og
spørge - ingen har set den. Avisen vil vi
ikke henvende os til. Hvem tør tage kon-
sekvensen af at efterlyse en gråstribet kat i
et landdistrikt? Desuden kan ingen andre
komme den nær.

En måned senere er forpagteren fra god-
set på besøg.

»Der er forresten kommet en ny kat til
os. Den er lille og gråstribet med en hvid
smæk. Den er ikke vild, men heller ikke
tam«. I den fglgende tid går turen dagligt i
bil til godset. Det virker meget tomt at stå
og kalde i en lade - gule gjne dukker frem
hist og her - men ikke »Pippin«.

Nu er der gået mange måneder, vi er for
længst hjemme på Djursland igen. Somme-
tider vågner jeg om natten og mener at
have hgrt et svagt »pip« ved vinduet. Så
står jeg op og kigger ud - der er ingen. I
tankerne tæller jeg kilometerafstanden til
gården. Vil den komme en skgnne dag? En
sætning falder mig ind: »Een gang vild-
kat..« er »Pippin« bekræftelsen på resten af
sætningen: »altid vildkat« ?

SpØrgsmål til dyrlægen
l) Jeg kan forstå, at flere opdrættere har

problemer med katteinfluenza hos killin-
ger, endskgnt de voksne katte er vaccine-
ret mod katteinfluenza.

2) Kan man underslge en kat for om den er
sund smittebærer af influenza.

3) Hvad er bedst, at vaccinere hunkatten
ca.7-14 dage fgr en parring, eller 3 uger
føt fødslen - altså med kattesyge/katte-
influenza vaccine.

4) Hvad siger dyrlægen om brugen af dyre
infrarøde lamper til at dræbe bakterier i
katteriet?

5) Hvad er det bedste tidspunkt for aform-
ning af en drægtig kat, når man ikke har
neet at gøte det inden parringen?

Svar:
Ad l) Ja, det er et kendt fænomen, at killin-

ger som lever sammen med korrekt
vaccinererede voksne katte, kan ud-
vikle symptoner på influenza (næse-

og ljenflåd).

Virusinfektioner i de pvre luftveje
hos katte kan forårsages af en lang
række virustyper (ca. 25), som ikke
ud fra de kliniske symptomer kan
adskilles fra hinanden.
Vore vacciner mod influenza hos
katte indeholder virus mod 2 virus-
typer, nemlig rhinotracheitis og ca-
lici-virus-
Til trods for forekomst af kryds-
immunitet imellem virustyperne er
vaccinerne ikke 100 procent effektive
mod alle disse virustyper, og det bgr
også huskes, at netop killingerne er
de mest modtagelige for disse luft-
vejsinfektioner.

Ad 2) Ja, men ikke gennemfgrlig under
praktiske forhold.
Ved podning/dyrkning fra næsehule
og {enslimhinder er det muligt at af-
gøre forekomsten af sygdomsfrem-
kaldende virustyper. Analysen er bå-
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de tidskrævende og kostbar og an-
vendes ikke normalt i den kliniske
diagnostik.
Vandig til pusblandet slimet flåd
fra næse oE øjne fra kattene er stadig
de klassiske tegn, som giver mistanke
om tilstedeværelse af en virusinfek-
tion af influenzatypq hos katte.

Ad 3) Det må frarådes at vaccinerere hun-
kattene de første 6-7 uger afdrægtig-
heden, idet det er i denne Periode,
der sker anlæg og udvikling aforganer
og væv i fostrene. I de sidste 2-3 uger
af drægtigheden foregår en over-
vejende vækst af det dannede foster,
og en vaccination vil kunne foretages
uden skadelige bivirkninger.
Den sene vaccination før fødslen vil
give mulighed for den hpjeste over-
førsel af immunstoffer til killingerne
via mælken.
Det må erindres, at nogle katte har
en nedsat evne til at give en kraftig
immunstofdannelse efter en vaccina-
tion.

Ad 4) Under praktiske forhold mener jeg
det aldrig bevist, at infrargd belys-
ning har nogen afgprende indflydelse
på bakterieforekomsten i et katte-
miljg.

Hvis bladet udebliver . . .

skal man henvende sig til det postkontor,
hvorunder man hgrer, og udfærdige en re-
klamation. Denne reklamation vil så blive
videresendt til Avis- og Postpakkeekspedi-
tionen i Århus, der er ansvarlig for udsen-
delsen. Er man på klubbens (og postens)
liste, vil et erstatningseksemplar blive frem-
sendt. Men husk: KUN HVIS REKLA-
MATION TIL POSTEN ER FORETA-
GET!
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Ad 5) Jvf. svar til spørgsmål 3. Det kan
kun tilrådes at behandle drægtige
katte med et mildt ormemiddel, eks.
piperazin, de sidste 2-3 luger afdræg-
tigheden.

Jan Ngrgaard Andersen
Dyrlæge

n



Katten, der ikke ville dø

Igen var det 6n af mine lfidage på interna-
tet. Besynderligt, hvor tiden dog flyver,
tænkte jeg. Det syntes slet ikke som en
måned siden jeg sidst fiskede mine gamle
gummistgvler frem sammen med mine slid-
te, gamle jeans fra bilen, som forberedende
manøvre til mit frivillige arbejde med tøm-
ning af kattebakker, rensning aflgbegårde
og gulvvask i opholdsrum for de hundrede
og nogle hjemlgse katte. De andre frivillige
var allerede i gang dajeg ankom. Pat åbne-
de dåserne, Marie samlede madskåle sam-
men, og Georgie, som var en dedikeret the-
drikker, fyldte kanden til en gang hurtig-
bryg. Kopperne stod på bordet, og Georgie
havde thepotten hævet til hældning, da den
næsten blev slynget ud af hånden på hende
af rystelsen efter en kraftig eksplosion.
Kopper og skeer dansede raslende og theen
sprøjtede over det hele. De permanente
køkkenkatte (gamle beboere, der aldrig vil
forlade internatet) lagde Qrene ned, det gav
et spjæt i deres knurhår, men ellers viste de
intet tegn på panik. De har jo hørt det hele
føt.

»Det var noget tæt på!« sagde Pat med
rystende stemme. Hun var ligbleg, og ikke
uden grund, for hendes mand var ansat ved
politiet, og det egeste hun vidste om hans
arbejde vat, at ham fandt man altid der,
hvor balladen var. Vi kunne allerede høre
sirenernes tuden som katastrofeudryknin-
gen stormede til hændelsesstedet. Det var
den grusomme varsel om ulykke, en varsel,
der fik ens hår til at rejse sig. For et øjeblik
eller så stod vi stive, som statuer, så sagde
Georgie: »Hvem vil ha' sukker?« Dette
rolige, ngrmale sp6rgsmål brød fortryllel-
sen, vi slappede af, og sendte kiksdåsen
rundt inden vi skulle tage fat med dagens
dont. Hvad det end var for en voldshand-
ling, kunne vi ikke ggre noget ved det.

Af Lorna Gulston
( Sekretær for Kattens Værn i Ulster, Nordirland )

Jeg havde altid en ubehagelig mistanke
om, at mine bedste venner ville meddele
mig noget, for min tilsynekomst medførte
altid, at kattene strøg på deres bakker. Det
blev efterhånden til en stående vittighed.

»Du fik dem til det igen, Lorna,« drillede
Marie da hun stillede sig ved siden af mig
og min halve dusin ildelugtende kattebak-
ker ved skyllebassinet med sin enkelte
plastbakke.

,Åh det er bare et raffineret kompli-
ment,« gav jeg igen. ))Kattene vil simpelt-
hen bare vise hvor nyttig og npdvendig min
tilstedeværelse er!«

En dgdvarslende hylen af en sirene af-
brØd vor morskab. Den sad på en bil, der
kørte med stor fart - og den kørte hen imod
os. Vi hgrte bremsernes hylen, hvorefter
sirenen skrålede lige foran internatets ind-
gang. Jeg kylede bakken i bassinet og lpb
mod indgangen samtidig med at en ivrig
tommeltot ramte dørklokken. På trappen
stod to personer i khaki med smuds smurt i
ansigtet. En af dem holdt et gråt militær-
tæppe.
»Vi har en kat, M'am,« sagde den ældste,
en sergent. »Den er i en ræd§el§fuld til-
stand«.

»Kom hurtigt ind med den,« sya1s6.i.r.
Soldaterne skyndte sig efter mig ind på
kontoret^

»Der var en bombe i en forretningskæde
op ad vejen,« forklarede sergenten barskt.
»Det gav et helvedes blus og da brandmæn-
dene endelig fik det under kontrol, sendtc
jeg mine mænd ind for at undersøge, om
der skulle være andre bomber. De fandt
dette dyr i baggården.«

Den unge soldat, der blidt holdt på tæp-
pet, krængede en flig af. Jeg gispede mens
maven vendte sig en omgang.

»Ja, han har det skidt, M'am,« sagde den
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unge dreng, med gråd i stemmen. »Jeg tror
ikke den stakkels lille ting har langt igen.«

»Jeg ville have skudt ham på stedet,«
sagde sergenten mens han stirrede medli-
dende på den bunke brændte kød. Så løf-
tede han sine trætte rødrandede øjne til
mino, »rne1 helt ærligt, han så mig i gjnene

og modet svigtede. Kan I aflive ham på en
human måde?«

Jeg gjorde en stor synkebevægelse.

»Jeg kalder på dyrlægen. Og tak - det var
pænt afjer at redde ham«.

Jeg havde telefonen i hånden inden sol-
daterne gik ud gennem døren. Mens vi ven-
tede på dyrlægens komme var Pat, Marie,
Georgie og Peggy, vor internatbestyrer,
samlet i kontoret. Indbyrdes forslgte vi så

lidt som det nu kunne lade sig gfrrer, at få
denne mest uskyldige af alle ofre af kritik-
lgs voldshandlinger til at have det godt.
Katten var lige næppe genkendelig som et
dyr. Hele hans krop var et grufuldt brand-
sår. Selv hans trædepuder var væk. Vi fandt
en lav, bred kasse, forede den med en pude
og lagde tæppet med katten på den. Den
stakkel gav ingen smertenslyd fra sig. Det
var som om hans kval var for stor til at
kunne udtrykkes. Kun hans gjne bevægede

sig, de fulgte vore bevægelser med hjerte-
skærende opmærksomhed. Hvert sekund
føltes som timer mens vi strakte gren efter
lyden fra dyrlægens bil.

»Der erjo aflivningskassen« vovede Peg-
gy i desperation. Vi fem så på hverandre,
og på de klare ljne der fulgte vore bevægel-

ser fra tæppet. Ligesom s€rgenten, ingen af
os havde mod til det.

Dyelægen ankom tyve minutter sener§.
»Jeg er ked af det; trafikken er kaotisk,«

sagde han mens han lænede sig over kassen.
»Gode Gud,n stØnnede han »ifglge bo-

gen skulle denne kat slet ikke være i live,
for slet ikke at tale om ved fuld bevisthed.
Jeg tager lige en kanyle«.

»Det må vel glres, formoder jeg?« spurg-
te jeg med håbløshed. »Jeg mener, er der
slet ingen chance?«

Dyrlægen rystede på hovedet.
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»Hvor skulle man begynde? Jeg har al-
drig set et dyr i så stor en knibe. Med
den grad af gdelagt væv og chok ville
alene behandlingen tage livet af ham. Jeg er
bange for, at den sidste venlighed vi kan
give ham, er at få ham afsted hurtigt.«

Vi så fortvivlede til mens han åbnede sin
taske, tog en sprgjte og fyldte den fra en
lille glasflaske. Også katten så til, Da dyr-
lægen nærmede sig, lgftede staklen hovedet
svagt, og fæstnede sit blik på dyrlægen så

intents bedende, at for alle af os tilstede i
rummet føltes det som om den skreg hlj-
lydt »Nej - lad være. Lad mig leve«. Dyrlæ-
gens målbevidste arm svævede over kassen.

Katten slæbte med en uhyre kraftanstren-
gelse sin hærgede krop til en halvvejs sidde-
position. Og fra dybet af det snavsede og

tilsodede militærtæppe kom der en ganske
utrolig lyd. Mat, ujævn og gispende var
den, men ganske umiskendelig - den
spandt!

Dyrlægen tlvede og lod armen falde.
»Det er underlig,« mumlede han for sig

selv. Han stod for et Øjeblik tvilvrådig med
rynkent panden. »Hør, det er muligvis en

tabt sag, men lad os forudsætte at jeg prg-
ver på at gøte noget - denne patient vil
behøve konstant intensiv overvågning med
daglig behandling, konstant varme og ro.
Med så mange katte i internatet, hvordan
ville I kunne klare det?«

Peggys ansigt br6dt ud i et glad smil.
»Hvis du vil påtage dig behandlingen,

lad os om resten!«

»Jeg kan intet love,« advarede dyrlægen
»udover at jeg vil gørc mit bedste for at
redde ham.« Han tog da kassen med Bar-
ney forsigtigt, og bar den ud til sin bil.

Bedøvet til barmhjertig glemsel blev Bar-
ney, som vi kaldte ham, kørt væk i dyr-
lægens bil.

Nærrnest for at fejre begivenheden, put-
tede Georgie thekanden over for endnu en
kop the.

Ti dage gik inden Barney kom tilbage til
internatet. Han var stadig i sgrgelig forfat-
ning, men han kunne bevæge sig og han



kunne spise, langsomt og besværligt. Han
udholdt smerten og ubehaget ved brandsal-
ven og lotionen på sit rå kgd med mod,
værdighed og et aldrig svigtende humør.
Selv om han lignede en tragisk fugleskræm-
sel på det ydre, inderst inde boede der en
kat i fred med sine omgivelser. Det, som
glædede os ved hjertet, var glimtet i hans

frjne, en slags permanent jubel over at være
i live. Han blev umåde vigtig for os alle. En
frivilligs flrste splrgsmål til Peggy var
altid: »Hvordan har Barney det?«

»Han kommer sig,« yi11s hun altid svare
glad. »Vi skal nok få en kat ud af ham, men
Gud v6d hvilken farve.« Medlemmer af
Kattens Værn lod nyheden gå videre, når
de mødte venner på gaden. »Barney kom-
mer sig. Nu kan han allerede spise alminde-
lig mad,« ville Peggy sige, eller »Jeg passede
Barney i week-enden - han langede poten
efter mig når jeg gik forbi buret,« Det var
som om Barney symboliserede Ulsters
uslukkelige sjæI, og hans kamp tilbage til
livet og sundheden var også vores.

Så en lprdag, da jeg kom til internatet,
fandt jeg Peggy askegrå og forvirret.

))Jeg tror Barney er ved at dø« fortalte
hun mig med skælvende læber. »Dyrlægen
tog ham, han har akut lungebetændelse.
Jeg kan slet ikke forstå det - jeg har holdt
ham varm og ude aftræk. I aftes så han ud
til at være i orden, men her til morgen,« og
hun spredte armene hjælpellst ud »faldt
han bare om«.

»Du må ikke bebrejde dig selv. Dette sker
jo også med mennesker, der har været ud-
sat for brand,« trøstede jeg hende. Men vi
fgltebegge som om dette var verdens ende.

I de fem spændende, enlendige dage,
hvor Barneys liv hang i en tynd tråd, hang
der en dyster stemning over internatet og
alle knyttet til det. Men trods hans dårlige
chance, gjorde hans viljestyrke sig gælden-
de, og endnu engang blev han bragt tilbage
til os. Glimtet i hans øjne var på lavt blus,
hans fremtoning mere udtæret, men han
var stadig vores tapre, uforstyrrelige Barney.
Ivrigt fulgte vi kurven af hans fremgang,

skrækslagen ved tanken om et muligt til-
bagefald, men som dagene blev til uger,
ugerne til et par måneder, kom optimismen
lige så stille tilbage. Vinteren gik, og ved
forårets komme begyndte Barney at blom-
stre. Fine små hårtotter dukkede op, som
græs i en plæne. De spredte sig, flød sammen

for til sidst at udslette de bleg-blålige ar på
hans krop. Snart var fremgangen ikke at
stoppe. De kvæstede poter lægtes, hans
knurhår skød frem, hans hale biev flot
busket. Efter fire måneders hengiven,
aldrig svigtende pleje fandt vi ud af, at vi
var i besiddelse af en pragtfuld langhårs
tabby!

Han tiltrak en del opmærksomhed, selv-
følgelig. Fremtidige ejere, der kom for at
vælge en kat, var alle fortryllet af ham. De
fleste ville have snuppet ham her og nu,
men vi var forsigtige. Selv om han var hel
og i orden, havde vi følelsen af, at Barney
behøvede ganske særlig opmærksomhed og
forstaelse. Hvor venlige og velmenende folk
end kunne være, var.der mange problemer
man skulle være på vagt overfor. For
eksempel børn. De ville have behov for at
kramme ham, kæle for ham og lege med
ham, og selv uden at ville det, vil de komme
til at gøre ham ondt. Også hunde. Hans
negle ville aldrig blive i en stand, der ville
give ham mulighed for at beskytte sig selv
eller flygte til vejrs, så områder med frit-
gående hunde blev strøget af listen. Og så

var derjo pelsplejen. Han havdejo en pels,

der krævede daglig pleje for ikke at filte; og
for længe i fremtiden ville hans hud kræve
betydelig forsigtighed, der kun kunne gives
af tålmodige hænder. Fristelsen for at be-
holde ham på internatet som køkkenkat
var enorm, men vi var klar over at Barneys
krav på opmærksomhed, han stærke iden-
tifikation med mennesker, og hans tydelige
tilbageholdenhed overfor andre katte gior-
de, at han ikke just kunne betragtes som
typen på en institutionskat. Han måtte
have et hjem af sit eget, men et super spe-
cielt hjem med super specielle katteelskere.

De dukkede op en dag, ud afdet blå. En
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mand og en kone på gennemrejse i Belfast,
på vej hjem med deres hjerter i laser efter
tabet af deres hgjtelskede kat, der måtte
aflives i en alder af sytten år. De var blevet
enige om, ikke at kunne vende tilbage til et
hjem uden kat. De havde to bgrn i teen-age
alderen, også de var kattefanatikere, Der
var intet tralik eller rovdyr at frygte, da
manden var inspektgr for et naturreservat i
hjertet af Ulsters smukke sØområde. Som
så mange før dem stoppede de op ved Bar-
neys bur. Jeg var tilstede og overværede
»kemien« mellem katten og dens beundre-
re. Barney, som altid var i stand til at gfie
sine følelser forståelige, deklarerede hgjt og
tydeligt >rJeg vil hjem med jer. Vær rar at
tage mig«.

Nu, ni år senere, ses en stolt og stærk
tabby med et glimt i gjet patruljere reserva-
tet i hælene på sin elskede ven og beskytter.
Om dagen har han en verden afgrlnt og en
masse plads, duften af frisk jord og blæ-
sten, der blæser rent og friskt over Ferma-
nagh spens overflade; og om aftenen en
knitrende pejseild og flere skgd at ligge i.

Barney, katten der ikke ville dø, ved hvor
skønt det er at være i live.

(Oversat af SB.)

.§

Kattegrus
Klubbens depot er flyttet til Oda Tange,
Skalbjergvej 6, Orte 5560 Årup (tlf.: 09 -
45 t0 76',).

Ny kattesygekasse
Forsikringsselskabet Plansikring gs. Kirke-
vej 10, Stilling, 8660 Skanderborg, er sidste
skud på stammen af kattesygekasser. Hel-
årlig præmie er kr. 234,00. Erstatnings-
maximum: kr. 4.462,00 pr, forsikringsår.
Selvrisiko: kr. 234,00 af udgifterne i hver
behandlingsperiode - max. 60 dage. Bro-
chure fås hos de fleste dyrlæger. Også her
kræves øretatovering.

Killinger netop nu
Brune Burmakillinger, f. 7/6 1984 efter

lnt. Ch. Moeo al Pegu Yoma,27 og
Ch. Carolina alThamakan,27 c.

05-62 87 65 Karln Nielsen, Horsens.

06-27 10 02 Sterna Gilbe, HøJbjerg.

I
Brune Burmakillinger, t. 1416 1984 efter

lnt. Ch. Moeo al Pegu Yoma,27 og

Ch. Nrrr's Lilac Jeldce,27 c.
Freddi og Grete Nørreskov Jensen

Uglevej 1 7, 821 0 Aarhus V, telf . 06-16 64 84

*
Siameserkillinger i diverse farver

f. 14l5 efter Ban-Thaa'3 Atlor Elght (32 CH)
ca. 2015 ventes OKH-killinger efter

Allegrettol Diambt (29). Hankat brugt:
Allegretto'! Humulue (24).

Jytte HJo Taplov
Kirkerup,4000 Roskilde. Tlf.02-38 71 96
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Nu er vi her!
Hej til alle missevenner!

- endnu I mig ikke kender
men vil I vide lidt om mig
så må jeg lige bede dig
finde frem dit »Hvæssebræt«

fra i år med nummet 6t;
her du læse kan det snyd,
der næsten fratog far hans dyd.

Min far blev narret, ja såmænd

og dagen efter lidt igon,
men selv om han blev lidt til grin
så er jeg kommet, den er fin.
Jeg skulle hedde »Baldrian«,
hvis altså jeg var missemand,
men også vi kan vel få lov
at drille bare lidt for sjov,
det kan I nok forståjeg siger,
for vi var alle missepiger.

Vi fødte blev en mandag nat,
vores mor hun er en perserkat
og selv om det er mig der skriver
så skal I vide at vi bliver
et dejligt kuld, ja bare se

når vi kan lege alle tre.
Nu mine farver ganske let:
de blandet er som en palet,
skildpadde hedder det da vist
ogjeg var den der kom tilsidst.
Mine slstre to de er da sØde,

og lige som far, så er de rdde.

P

At være ren er ingen sag
for mor hun vasker for og bag
så jeg skal bare - siger mor -
mig skynde lidt at blive stor.
Men så en dag så.fik vi f,jne
og snart så var vi helt forflgjne.
Vi myldrer rundt i vores kasse,
ih! hvor vi spiser, sik'en masse.
Vi spiser piller - næh et hus,
mor siger det er kattegrus
og det er sat herned til ære

for os, fordi vi nu skal lære
at sidde pænt på vores bakke
da ingen men'sker vil os takke
for »pøller« lagt i krog såmænd
mor siger, så vil vi få skænd
så det er vigtigt nok at huste
og aldrig glemme, ikke sjuske
m€n megen tid på spon vi brugcr
for vi er bare fire uger
men vi har tidligt lært at spise
og drikke fløde - ikkc grisc -
men nu til slut så vil jeg lige
fortælle om vort »Himmerrige«t:
det er når såd'n vi rigtig får
en supcrdejlig mælketår!
Så hilsen her til dig og dine
fra jeres lille »BALDARINE«.

Bitten
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Pussi, hviskede jeg, Pussi -
du ved. Det er tærdig katte-
mad, som bare har det hele
...o9 er drønlækkert. NU kø-

ber jeg
selv ind
- man er
vel sin
egen...

Det ku' da være lækkert
med /idf russls k kaviar...

er det og-
så bedre,
det er ba-
re så be-
sværligt!

Kors, hvor han dog sveder,
efter at han har læst den bog
om kattens ernæring. Gad
vist om man ikke skulle gi'

ham et kat-
fens godt
råd?

Pussi (ny) variant, ,u/dkost tørtoder med 3 stags

smag (fisk, lever og kødsmag) i samme poso. 800 g.

Pussi møre næringsbiildeL hatvtør tutdkost i 4
poser å 85 g. I alt 340 g :8 mefiider.
Pussi dåsemad med kød,625s.
Pussi dåsemad med fisk, ozss.
Pussi dåsemad med lever, oesg.
Pussi dåsemad med
kylling, oesg.
Pussi dåsemad med
hjerte,625s.

F
=e.
E

§

Pussi
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Klubmeddelelser

Championgalleriet
vil blive præsenteret i blad nr. 4-84. Por-
trætter bedes tilsendt redaktionen senest
den 15. november. Fllgende oplysninger
skal være påfgrt bagsiden: kattens navn,
ejerens navn, kattens race, fgdselsdato
samt de steder, hvor hhv. CAC/CAPICA-
CIB/CAPIB etc. er opnået.

Katten skal være hhv. Champion/Pre-
mier, International Champion/Premier el-
ler Grand International Champion/Pre-
mier, for at komme i bladet.

Killingelisten
vil for fremtiden blive føfi af Anne Bur-
mglle. Alle tilmeldinger om at komme på
den nye killingeliste bedes venligst frem-
sendt skriftligt senest den 25., og er herefter
bindende.

Såfremt tilmelding sker ved afkrydsning
på stamtavlerekvisitionen, b6r I være op-
mærksom på, at ovennævnte dato ligeledes
er absolut sidste frist.

Udenlandske
udstillinger
I det sidste blad har der indsneget sig en
kedelig fejl. De udfyldte blanketter skal
selvfplgelig sendes til Dorte Kaae (og ikkc
til June, som der kom til at stå). Se Dortes
nye addresse samt telefonnummer på side
4.

Studiekredsarbejde i
Sgnderjylland!
Efter nogle måneders sØvn er vi igen vågnet
op her i Sgnderjylland.

Sgndag den 15. april var vi således sam-
let i Åbenrå for at høre om perserkattens
udseende og pleje.

Oprindelig skulle Hanne Sofie Sneum
have fortalt om Birmaen, men måtte des-
værre melde fra. Dctte m6de glæder vi os
imidleitid til senere, formodenilig engang i
maj måned. Mødet er imidlertid nok af-
holdt når dette er trykt.

Efter sommerferien, formentlig i septem-
ber, vil der blive arrangeret et mlde med
dyrlæge Gitte Kongshammer (Dyreklinik-
ken i Vejen). Dette møde vil blivc alholdt
hos undertegnede.

Derudover er der planlagt etjulearrange-
ment sidst i november - først i december.
Det vides endnu ikke hvor mØdet afholdes,
men det forslges, at finde et centralt sted.
Nærmere vil blive fremsendt scncrc. Evt.
interesserede kan henvende sig til Ingc-Lise
Andreasen.

Hobbyudstilling afholdes den l.-2. sep-
tember i Spnderborg, Evt. interesscrede
kan henvende sig til Inge-Lise Andreasen.
Ligeledes afholdes hobbyudstilling den
l.-2. decembcr i Vejen, interesserede kan
henvende sig til undertegnedc.

Med venlig hilsen
Hannc
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Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefldsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens nedenstå-
ende " konsulenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. Har du sygdoms-
problemer, henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

UDSTILLINGSSEKRET,'ERER I:

DARAK RACEKATTEN:
Hanne Kaarsberg Lasse Mortensen
A.lbjergparken 55, I mf Solvænget 47

2660 BrØnsby Strand 3250 Gilleleje
Tlf.: (02) '73 76 38 Tlf.: (02) 30 23 77

Inge Bilsted
Hpjdevej 36
2670 Greve Strand
Tlf. 02 - 90 12 83

Jean Price
Kobbelhgjvej l9
9260 Gistrup
Ttf.08 - 3t 43 93

Lis Rhymer Friis
BggevejT
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21

8270Højbjere
Tlf. 06 - 27 r0 02

VermofiVet.
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

._laf--J:-Fl-.t

VERMOX vet. er et bredspektret ormemiddel, der befrier hund og kat for alle alm.

f orekommende indvoldsorm.
VERMOX vet. tabl er nem at give dyrene.
VERMOX vet. tabl. er let at dosere.
VERMOX vet. tabl er uden egen lugt og smag.
VERMOX vet. tabl i praktisk blisterpakning med 10 tabletter

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

5 dage - på første behandlingsdag udryddes kun spolorm,
alle andre indvoldsorm og evt. vandrende larvestadier elimi'
neres i løbet af de næste 4 dage

Dosering:
Hvalpe og killinger:
Katte og små hunde:
5tørre hunde:

Handelsform:
Blisterpakning med 10 tabl å 

.l0O 
mg.

Apotekerpris kr. 24,10 (incl. moms)

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptlri.

å JAI\ISSE]NFI{AFIMAI

2X

2x

114 tabl
112 tabl

1 tabl

dage
dage
dage.

dgl. i s
dgl. i 5
dgl. i 5

o
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HAMMEBBAKKEN 21, 3460 BIRKERøD'TLF,(02)811044

KONSULENTER:

Inge-Lise Andreasen Norma A. Larsen
Arnkilsmaj I LuPinvej 6

6400 §gnderborg 6681 Holsted St.

Tlf. 04 - 42 94 56 Tlf. 05 - 3q 35 I 5

letnulr \ul.
Beirierhunrltgk*l

ior i;altrd<l«qaI



Fru Sterna Gilbe har vi modtaget lølgende lorslag til:

KøBSAFTALE
OPDRÆTTER/SÆLGER KøBER

Navn: Navn:

Adresse: Adresse:

Postnr. og postadresse Postnr. og postadresse

Telefon Telefon

Kattens navn

Fødselsdato Reg. nr. Køn Farvenr. og farve

Jeg, køber at ovenfor beskrevne kat, forpligter mig ved omplacering eller aflivning til først at
kontakte opdrætteren.

Navn Dato

Jeg, som medlem af JYRAK bg opdrætter af ovenfor beskrevne kat, garanterer, at den er
vaccineret mod kattesyge/katteinfluenza og 6r tils6t af dyrlæge, har fået ormekur samt rigelig
og varieret kost, vitaminer og kalk. Katten har aldrig været syg eller udvist nervøs adfærd.
Skulle den blive syg af en infektionssygdom inden for 14 dage, er ansvaret mit. Jeg bindor
mig til at bistå med råd i avls- og sundhedsspørgsmå|.

tr Katten anbefales ikke til udstilling og/eller avl p.gr.a

Navn Dato

Pris kr Fra dags dato, 14 dages fortrydelsesret.
Køberen afleverer killingen på sælgers bo-
pæ|. Pengene tilbagebetales + 100 kr. tll
dækning af omkostninger.

Vægt g.

Det kan på det kraftigste anbefales, at der ved salg af en killing a/tid udarbejdes en købsaftale.
Ovonstående kan benyttes som en vejledning til samme.
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OPDRÆTTERE

PERSERE
AF AGERSNAP. - Opdræt af persere lfarverno sort,
ød, arcmq blå og blåcreme. Norma Agersnap Lar-
8en, Jernbanegade 27, 6670 Holsted. Tll. 05 -
3S 35 15.

GREAT YARMOUTH'S. - Per8€ropdræt I farv€rno:
blå, cr6mo og blåcr€m6. Edel Rlngst€d, NyropsvoJ
69, 9240 Nlbe. Tlf. 08 - 35 25 99.

OF NESS. - Opdræt af persero I cr€m6, blå og
blåcreme. Sonja Stoltonborg, Jacob Ad€lborgs Allå
50, 8240 Risskov. Tlf. 06 - 17 84'17 el.17 96 76.

A BON TITRE. - Llll6 Colourpolnt-opdræt Itorskol-
llge mask€-farvor. Blrgltte Vonslld, Skærlng Hod6-
v6l 408, 8250 Egå. Tlt. 0e - 22 46 01.

ZAKKO COLOURPOINT. - Speclalopdræt af: Lllla,
Chokolade-, Blå- og Brunmasket. lng€-Lls6
Andr€asen, Arnkllsmaj 1, H€8t€have, 6400 Søn-
d€rborg.Tlf.04 - 42 94 5a

BRITISH SHORTHAIR
GRACIA'S. - Opdræt at Brltlsh Shorthalr. Sunde,
kærllgo og trlt opvoksode kllllnger lerllghedsvls tll
salg. Susanne og Walter Lorontz€n, g€lllsve, 16,
9440 Aabybro. Tll. OA - 24 24 76.

ABYSSINIERE
AF FREDENSLUNO. - Opdræt ål Abysslnl€ro (am6.
rlkansk, hollandgk, svonsk, dansk arstamnlng) og
Slam + Oriontalsk Korthår. Lls Rhymor Frlls, Fre-
d€nslund, Bøgeblerg, 5471 Søndilao. Tlt. 00 -
80 15 03.

PERAOENIYA. - Opdræt af vlldttarv€do og tødø
abysslnior€. Ellon Lønbæk, Sydtofton 23, 8260
Vlby J. Tlf. 06 - 29 31 05.

BURMESERE
AF BøGEBAKKEN. - Lllle burmesoropdræt, klllln-
ger I forskelllge rarver. Anna lbsen, Uranosv€l 11,
9210 Aalborg Sø. Tlf. 08 - 14 03 39.

AF KÆHLERSHøJ. - Opdræt af blå og brune bur-
mes€re samt H€lllg Blrma. Kllllngor lo,llghedsvls tll
salg. Hanne KæhlorshøI, Melbyv€l 86, 5486 Grlnd-
løse. Tll.09 - 86 12 70.

NøRR. - Opdræt af burmesere I farv€rn6: brun,
lllla, rød, tortlo og cr€am€. Karln og Erlk Nlolsen,
SonateveJ 3,87q) Hors6ns. Tll.05 - 62 E7 65.
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BURMESERE, lortrat

AF PEGU YOMA. - Opdræt af brun6 burmolero.
St€rna Gllbe, Mlltonsvel 21,8270 Hølbl6rg. Tlf. 06 -
27 10 02.

AF SIKIBOON. - Burmas€rkllllnger le,llgh6dsvls tll
salg. Lene Bang Sør€nsen, Llllevoj 5, Balsl6v, 5592
EJby. Tlf.09 -42 17 58.

SIAMESERE OG
ORIENTALSK KORTHÅR

ALLEGRETTO. - Opdræt at slamesoro I dlvorso lar.
ver, både hel- og tabbymåskod€ - samt OKH.
Jytto Hlo Taplov, Klrkerupv€l 16, Klrkorup, 4000
Roskllde. Tlf.02 - 38 71 96.

AF BAJANG. - OpdrEt al slamesero, brun- og
chokoladem. OKH: t{avana, Blå, Ebony, Lavondol.
L6ne og Aase Chrlstlansen, SlåenveJ 1, 7080 Brr-
kop. Tlt. 05 - 95 73 06 e|.05 - 92 12 17.

FLORENTINE. - Gudrun Thomsen, Kllnt€blorgvej 5,
5450 Ott6rup. Tlf. 09 - 82 18 58. - I skolefarlen:
Gl. Strandfogedge,d, Gønhø|, 9480 Løkkon. Tlf.
08 - 88 31 88.

AF JAWHARA. - Llllo Slam€seropdræt I forskolllge
farver. Kllllnger loJllghodsvls tll salg. Anno Ll86
Kaao, lngrids A116 13, 5250 Odonse SV. Tlf. 09 -
12 5291.

PEGASUS. - opdræt at Orlontalsk Korthår, Slamo-
sere og ,uldfarvede, Havana, Lavendel, Blå og
Ebony. June Krogsø€, Krengerupvel 91, 5690 Tom-
merup. Ttf.09 - 75 14 17,

SALWEEN BLUE. - Slamesere 24a, 24b,24c. OKH:
Havana, Blå, Lavoldel, Ebony. S0s86 Leldltz, Øat-
banetorv 1', 9OOO Århus C. Tlf. 06 - 127A 40.

TIYOKO. - Opdræt It Orlontalsk Korthår/Slamos€r,
samt Plettet Orlontaler. Havåna - EUå - Lavond€l -
Ebony. Marglt Sør6n8en, EnobærvEngot 20, Thurr,
5700 Svondborg. Tlf. 09 - 20 61 58.

lBlYA. - Opdræt al vlldttarvede og røde abys- 02-27 0035.
slnlere. Jørgen K. And6rs€n, Fag€rhjom, Allå8trup,
891 1 Alllngåbro. Tlf. 06 - 48 18 84.

TUNG-SI. - Forolgn whlto. Opdræt al Forelgn Whlte
og Siam. lng6-Ll8 Chrlstlans€n, Jægerbuen 20,
2835 lshøl. Tll. 02 - 73 84 43.

AF øLSTEo. - Opdræt al chokoladoplottot Orl€n-
tslsk Korthår, Håvana og Slameeer. Hello Mtllor-
Mads6n, ølstodgårdsvol 19, 5230 Odonso M. Tlr.

MANX

TROLLE. - Slam -
lmport at avlshunn€r,
Bligltte Trolle, Rådyrvængot e 3450 All6rtd. Ttt.

QUINTESSENZA. - Manxopdrat I 8 g€noratloner
eft€r Grand lnt. Ch. og lnt. Ch's. Kllllnger I mange
tarv€r. Else Loders, Grrndals Parkvoj 82, 2720
Vanløs€. Tlr. 01 -71 71 E1.

09 - 15 87 80.

COLOURPOINTS
m-
kolademaskodo colourpolnt. Norrna Agersnap Lar-
sen, Jornbanogade 27, 6670 Holsted. Tll. 05 -
99 35 15.



OPDRÆTTERE, torlsat

BIRMA
SOFIE'S. - Specialopdræt af Hellige Birmaer i

maskefarverne blå og brun. Grundstamme hol-
landsk import. Bestillinger på killinger modtages.
H. Sof ie & Flemming Sneum, Sædding Strandvej 81 ,

671 0 Esbjerg V . Tlt.05-15 28 77.

PERSERE
Blå perser. BANGALORES BLUE TRAVOLTÅ,
Ebba Nielsen, Vejbyvej 23, Lem, 7861 Balling.
Tr,. 07-56 83 71.

Sort perserhan. BORUPS RICKY KASSANOER d. ll
og importeret rødtabby perser ANIKA LASSELILL.
Jørgen Ernst & Lisbet Larsen, Nørregade 38,5592
Eiby. Tlf. 09 - 46 1 8 31 .

Hvid Perser 2a. CH. DENNIS LA DOUCE, 3 x BlO.
Lis Christens€n, Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410
Rønde. Ttf. 06 - 36 72 84.

Sorl perser. HOSTRUP'S NEBUKANESER. Anne-
lise Hansen, Assensvej 14, Bred,5492 Vissenblerg.
Ttf. 09 - 47 14 09.

Blå p6rser. HOSTRUP'S PAU. Grete Dlxon, Kogle-
vænget 10, Trelde,7000 Frederlcia. Tlf.05-95 80 89.

Creme/Hvid perser. MAYDAN SHAH'S BUGGY.
Birte Krlstensen, V€sterløkke 4, Ny Nørup, 7182
Bredston. Tlf. 05 - 88 32 09.

Sort perser. PELLE AF DYSSEC, gen for lilla og cho-
kolade. Christa Madsen, H. P. Hansensvej 3;6400
Sønderborg. Tll. 04 - 42 74 77 .

Blå perser. PERSY VIRKELYST. Charl€s Nielson.
Emtekærgade 9, 5592 E,by. Tlf. 09 - 78 1 3 65.

COLOURPOINTS
Blåmasket FELIX AF AGERSNAP. Bont€ Petters€n,
Thu.lav€j 60, 5250 Odens€ SV. Tlf. 09 - 1 7 06 86.

Blåmasket Colourpolnt. CH. MISTY BROWN'S
KING. Lis Christens€n, Ebeltottvoj 15, Tåstrup,
841 0 Rønde. Tlf. 06 - 36 72 84.

PELLE AF DYSSEC, se under persere.

CORNISH REX
BODWIN. - Eksklusivt opdræt i mang€ farv6r, nu
også hvid. Ny norsk alvshan. Bsstillinger modtages.
Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf.
06-27 2819.

RIBERIA'S. - Svensk og dansk afstamning i blå-
sorlsmoke og flerfarvet. Jan P€dersen, N6derballe-
vei 20, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 1 7 08.

TIL AVLSTJENESTE
BURMESERE

Brun Burmeser lNT. CH. MOSO AF PEGU YOMA,
3 x BlO, 2 x BOX, 3 x nom. BlS. L€ukæmi testet.
Sterna Gilbe, Miltonsvei 21,8270 Hø,blerg. Tlt. 06 -
27 10 02.

SIAMESERE OG
ORIENTALSK KORTHAR

Ebony (lFA-t€stet) lNT. CH. BENJAMIN AF BAJANG.
Gen for blå og lilla. Len€ og Aase Christlans€n,
Slåenvej 1, 7080 Børkop. Tlf. 05 - 95 73 06 61. 05 -
92 12 17.

Brunmasket Siameser (lFA-t€stet) lNT. CH. COCO-
RICO'S ROBIN, 1 rBOX, 2 x BlO, 2 x BlR, I x nom.
BlS, 2 x vinder af avlsklass€. Kls øst€rby, Kllnge-
skov 13, 5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44.

Brunmasket, SULTAN AF BÆKGÅRDEN. Btrgttte
Vonsild, Skæring Hed6v6J 408, 8250 Egå. Ttf. 06 -
22 46 01.

Chokolademaskot CH. ZAKKO'g CHOKO EKKO
(BIO). 1 x Bedste Colourpotnt. 1 x Bsdst€ modsat
køn. lnge-Lise Andreasen, Arnkllsma.l 1, 6400 Søn-
d€rborg. Tll. 04 - 42 94 56.

BIRMA

Brunmask€t NISSEN'S ARON. Erlk Nlss6n, Gyvol-
vænget 6, Egeskov, 7000 Frederlcla. Tlf. 05 -
95 79 63.

Blåmasket SALWEEN BLUE HENRI. Fader: lmport
fra Holland. Susse Leldltz. østban€torv 1, 1. sal,
8000 Århus C. Tll.OG - 1273 40.

OKH - Lavendel CH. SALWEEN BLUE'S LAVENDEL
MARCH. Søn af: lnt. Ch. & lit. Pr. Salw€€n Blu'g
Kaslm6r. Chr. Dorf, ÅbJ6rg 18, 6340 Kruså. Tlt.
04 - 67 12 75.

Blåmasket siamessr (meget fln sfstamnlng) TUNG-
Sl BLA EKLIPTIKA. lnge-Lls Chrl3tlanson, Jæger-
buen 20, 2635 lshø|. Tlf. 02 - 73 84 93.

Foreign White (lFA-t€st6t) GR. lNT. CH. URUGUAY
HVIDE PERRY. Grand lnt. Ch. på 9 udstllllngor.
13 x nombls, 10 x Bæt ln Show tltl€r. Blroltte
Trolle, Rådyrvæng6t 2, 3400 Allerbd. Tll. 02-27 0035.

ABYSSINIERE

Havana HERMES AV ITZA (29). Sv€nsk lmport - r6n
engelsk stamtavle. Far tll b€dste slam OKH, Darak
nov. 82. SUss€ Leldltz, østbanetorv 11, 8000 År-
hus C. Tlf. 06 - 12 73 40.

lNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23), 3 x BtO,3 x BtR.
CH. KIANDA'S ASTERIX (23a1,2 x BlS. Lts Rhymor
Frils, Fr€denslund, Bøgebj€rg 7, 5471 Søndqsø.
Trf.09 - 89 t5 03.
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Birma, biåm
21.01.82, N.
Strandvej 81.

as(e: ARYAVARTHAS. CANDy, f.
i!'9 _a . e-mlng Sneum, Sædding
67'i !s: e'! ,' rf 05-152977.



Uh - hvor tiden dog

/alder lang!

Hvem kan dog
nænne at spærre
mig inde?

Hej du der, vil du
lege med mig?

Emanuel a,f Clipper
Ex t Århus udst.84
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Cas
KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESA]ID
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆR|T ABSORBERENDE.HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand, 3 kg 09212 CASSIUS kattesnd, 12 kg
09206 CASSIUS kattesand, 6 kg 09225 CASSIUS kattesand, 25 kg

PEBLER tra MORTEN

A/s cABL FR. MoRTENSEN,,B[tt-owsvEr sc, rBTo KøBENHAVN v. rLF. (or) 246701
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SOIGNERINGSARTI KLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder-
Kamme - Borster og 117 andre ting,som netop Deres
kat har brug lor.

VITAMINPRÆPARATE R:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat
Mikrana - Linatone. Catrings produkter o.s.v.
Netop det din kat den elsker.

øVRIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemme -

Kattetoiletter - Kradsetræ til.væg og på stander -

Katteparfume.

og så har vi netop den kettemad Deres kat elsker
på dåse eller som torkoit.

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

store specialforretni n

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08.121788

hund

RKATTEFODDE"HUN OG
anrsamt

Vi forer alt i

l-


