
 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker en fin høst til alle 
sammen  
 

 

Året er atter på hell og dagene blir lengre 
og mørkere.    
 
Jeg har alltid satt pris på høsten og alle 
de fine fargene. Tar man på nok klær så 
er det fremdeles veldig fint ute, både for 
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Leder har ordet 
 

Sommeren er snart over, håper dere har 
hatt det fint sammen med de firbente.  
Og tatt mange bilder som dere vil dele 
med oss i medlemsbladet.  Og etter hvert 
også på hjemmesiden vår. 
Når det går mot høst betyr det at vi må 
se litt framover i tid: Til november.  Da er 
det valg, og det forberedes allerede nå. 
Valgseddelen med valgkomiteens forslag 
blir snart sendt ut. Som vanlig glimrer 
innkomne forslag ved sitt fravær.  Men 
om du skulle ha lyst til å stille til et verv, 
eller vet om noen, kan eventuelle 
”etteranmeldte” sende forslaget til meg, 
så vil de bli lagt ut på hjemmesiden. Da 
kan den som ønsker det erstatte 
foreslåtte navn på valglista med andre, 
før dere returnerer lista.  Uklart?  Kontakt 
meg gjerne for nærmere forklaring. 
 
Når dette leses er nok Skandinavisk 
Vinnerutstilling forlengst historie.  Maine 
Coon-ringen skal ha stand, og jeg håper 
mange kommer bortom oss og slår av en 
prat.  Vi kommer nok med referat siden. 
Sist vi hadde stand var det stor suksess, 
med enormt besøk. 
 
Husk også på at bladet kan brukes til mer 
enn bilder av katter.  Til diskusjon, ris og 
ros, informasjon m.m. 
 
 

 

Vennlig hilsen Solveig 

 

 

 

 

 

 

Noen bilder fra hjemmesiden til 
Cecilie Baarli 
www.123hjemmeside.no/baarlis-
mainecoon   

Opplysning ang. bladet:  Redaktøren 
har jobben med å redigere/skrive 
bladet. 
Utskrift og utsending skal andre ta 
seg av.  Derfor: Hvis du har 
spørsmål/klage/kommentar ang. 
sistnevnte,  
eller adresseendring, skal du inntil 
videre kontakte Solveig, (ikke Anita). 
Og husk: Adresseendring skal også 
sendes til kasserer. 
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Redaksjonens hjørne 
 

Sommeren er allerede ferdig, og bladene 
på trærne begynner å bli gule og falle 
ned. Første skoledag i første klasse er 
ferdig for minstemann. Jeg har begynt i 
fast stilling. Og vi har kommet inn i en 
noenlunde ordnet tralt i hverdagen etter 
ferien igjen.  
 
Jeg har slitt litt med å få sammen dette 
nummeret av medlemsbladet fordi det er 
veldig få som bidrar med stoff til bladet. 
Jeg foreslår at vi lar det gå litt lenger tid 
mellom hvert nummer slik at det samles 
opp litt mer stoff til hver utgave. Så 
oppfordrer jeg alle til å skrive og ta bilder 
og sende inn alt, både stort og smått.  
 
Snorre har hatt en tøff sommer i år. Vi 
var til dyrlegen før sommeren og der ble 
det oppdaget at han hadde betennelser i 
tannkjøttet i overkjeven, og at tannkjøttet 
delvis vokste nedover tennene. Så han 
har vært gjennom fullnarkose og 
operasjon. Operasjonene gikk bra og han 
har det bra nå. Jeg håper inderlig at han 
ikke får flere problemer med dette.  
 
Jeg tror ikke det blir noen utstillinger med 
oss og Snorre. Det virker på meg som at 
han er for nervøs. Han blir skvetten av 
høye lyder og liker seg ikke når Erik leker 
voldsomt. Han er også snar til å springe å 
gjemme seg når vi får besøk. Men han er 
verdens snilleste pus, og jeg er blitt veldig 
gla i han i alle fall. Skjønner ikke helt 
hvordan vi greidde oss uten pus før ☺ 
 

 

 

 

 

 

 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Maine Coon-
ringens styre ikke er ansvarlige for innsendt stoff og 
medlemmenes/innsenders syn på eller meninger om 
forskjellige saker.  
Alt som står i bladet er heller ikke nødvendigvis 
redaksjonens mening/syn på ulike emner. Redaksjonen 
har ikke ansvaret for utsendelse av medlemsbladet. Dette 
er det for tiden styrer som gjør.  

 

 
 
 

PS: 
Neste blad kommer ut i mars/april 
2009. Alt som skal med i neste 
nummer må sendes meg på 
kacoon@start.no innen 15. februar.  
 
  
 
 
 
 

 
Merridancer’s Shin (Snorre) 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Tre rotter satt nede i et kloakkrør 
og tøffet seg for hverandre. 
- Jeg drikker rottegift som saft, sa 
den ene. 
- Det er da ingen ting, jeg bruker 
musefella som sofa, sa den andre. 
Da reise det trendje seg for å gå. 
- Hvor skal du? spurte de andre. 
- Å, jeg skal bare hjem og mate 
katten. 
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En kattunges tragiska livsöde –
Olympia drabbades av 
sjukdomen GSD IV 
 
Av Li Sellgren  

 
Bara några månader gammal drabbades 
den lilla norska skogkatt-ungen Olympia 
av GSD IV. 
In i det sista kämpade hon tappert mot 
den svåra sjukdomen. 
Li Sellgren, som följt fallet på nära håll, 
delar här med sig av berättelsen om 
kattungens öde.  
 
Efter ett uppmärksammat fall av GSD IV i 
Frankrike våren 2007, hos en kattunge 
som importerats frân Tyskland, 
D*Olympia Edle von Rada, önskar jag 
förmedla denna berättelse. Det är 
historien om en liten kattunges kamp mot 
klockan, en historia som jag tror berör 
alla uppfödare och älskare av norsk 
skogkatt. Jag känner personligen den 
drabbade uppfödaren och har följt hennes 
kamp för att komma till visshet om vad 
hennes kära kattunge drabbats av. 
 

 
Olympia 
 
En vacker julidag 2006 anlände Olympia, 
en hett efterlängtad liten ambertjej, till 
sin nya familj i Frankrike, från Tyskland. 
Alla katterna var där vid mottagandet av 
den nya lilla prinsessan. Olympia 
struttade in som om hon alltid bott där, 
vilken lycka! 
 
Så bar det av på semester med hela 
gänget. Olympia tänkte mest bara på lek 
och spratt, hon visade inget förutsägande, 

förutom faktiskt ett par dagars 
oförklarlig 40 graders feber, där 
ingen diagnos passade in. 
 
En tidig höstdag efter hemkomsten 
drabbades Olympia, då fem 
månader, av skakningar och ett 
märkligt beteende. Hon rusade vilt 
omkring, bet sig i ryggen 
(förmodligen på grund av smärta) 
och högg vilt efter föremål, ett 
beteende som dock lade sig efter 
några minuter. Ett nytt besök hos 
veterinären gav ingen 
förklaring på Olympias annorlunda 
beteende. 
 
Efter nya återkommande ”anfall” av 
märkligt beteende som varade 
mellan två och tio minuter, med allt 
kraftigare skakningar, kramper, apati 
och en tillväxt som helt avtog, skrevs 
Olympia in på veterinärhögskolan i 
Nantes. 
 
I över en månad reste Olympia fram 
och tillbaka mellan hemmet och 
kliniken. En komplett undersökning 
genomfördes med olika 
provtagningar, scanning, ultraljud, 
ryggmärgsprov etc. Alla provsvar var 
negativa. Hon diagnostiserades helt 
enkelt med FIP, sjukdomen man lätt 
tar till när inget annat visar sig, med 
ny omgång provtagningar till följd, 
även de negativa. 
 
Olympias ägare, som genom sin 
envishet vägrade att ge upp, 
symptomen var för henne för 
speciella och specifika, hörde talas 
om GSD IV från en annan uppfödare 
som sett en internetsida om 
sjukdomen, efter att en katt i 
Tyskland med mycket liknande 
symptom gått bort 2005. Hon 
informerade sin veterinär, som aldrig 
hade hört talas om GSD IV. 
 
Under tiden förvärrades symptomen 
för lilla Olympia. Hon matades 
varannan timme och två gånger per 
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natt, för att undvika hypoglycemi (trots 
att hon aldrig hade diarré eller 
kräkningar). Två acceptabla månader gick 
för Olympia, med anfall av konvulsiva 
kriser och muskelkramper. Efter kriserna 
klarade hon att ta sig fram med 
försiktighet, men bad om hjälp med 
tvättning och att kunna utföra sina behov. 
 
Men snart kunde hon inte ens hasa sig 
fram, kris på kris följde med ännu fler 
muskelkramper och 
konvulsioner. Bakbenens muskler hade 
blivit helt förtvinade. In i det sista behöll 
Olympia sin lekfullhet. För att stimulera 
henne hade de satt upp ett streck med 
klädnypor där hon låg och dit hon sträckte 
sina ljuvliga små framtassar, som 
fortfarande var autonoma, för att försöka 
fortsätta att leka som om inget hade 
förändrats… Hennes livsglädje avtog 
aldrig, den var enorm. 
 
Olympia var vacker som en dröm ända in 
i slutet, kanske lite magrare där hon låg 
på sin fåtölj och helt lugn efter varje kris. 
Det var nästan omöjligt att tro att hon var 
så illa däran. Men detta var ett mycket 
kortvarigt tillstånd, Olympia kunde inte 
längre ta sig fram allt eftersom anfallen 
ökade undan för undan.  Man kan bara 
föreställa sig hur fruktansvärt det måste 
ha varit att sitta som iakttagare och 
känna sig helt oförmögen inför all denna 
smärta och dessa anfall av konvulsioner. 
Att varje kväll fråga sig: Vad har Olympia 
i dag fått ut av dagen och kunnat njuta 
av? Så en dag i januari 2007 togs det 
slutgiltiga tragiska beslutet att låta 
Olympia få vandra vidare över 
regnbågsbron... Hon blev bara åtta 
månader gammal. 
 
Under denna sista outhärdliga tid togs 
beslutet att skicka Olympias tester till 
USA. Kunde det möjligen vara GSD IV? 
Testerna skickades till Professor Fyfe vid 
University of Michigan, USA, som från 
början identifierade den muterande genen 
GDI-1 och som tagit fram DNA-testen. För 
Olympia var det redan för sent, men detta 
gjordes för att få vetskap och för att  

framöver i förtid kunna undvika detta 
outhärdliga muskulära och 
neurologiska nedbrytande, med en 
alltid fatal utgång inom 15 månaders 
ålder. Olympias testresultat visade 
att hon var homozygot positiv, det 
vill säga båda föräldrarna var 
heterozygota positiva (bärare av den 
defekta genen). 
 
Olympias uppfödare i Tyskland, 
liksom hennes ägare, har gjort allt 
för att uppmärksamma denna 
genetiska sjukdom hos norsk 
skogkatt och en hemsida är 
reserverad för GSD IV. De har också 
varit i kontakt med veterinärer och 
laboratorier vilket har resulterat i att 
det även i Tyskland finns en test 
tillgänglig hos Laboklin. De franska 
laboratorierna Antagène och 
Genindexe har, i samarbete med 
Professor Fyfe, framställt DNA-testen 
som finns tillgängliga sedan i april 
2007. 
 

 
Olympia 
 
Statistiken över tester, utförda av 
Antagène i Frankrike och närliggande 
länder, omfattar i dagsläget 550 
katter varav 12,2 procent, det vill 
säga 67 katter, är heterozygota 
positiva (bärare av genen) och 0,4  
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procent homozygota positiva (båda dessa 
kattern har avlidit). Det är en hög procent 
för en sjukdom som var helt okänd i 
Europa för ett år sedan. 
 
Skogkattklubben l’AID-Skogkatt i 
Frankrike har lagt upp en databas på ca 
545 hittills testade katter, av vilka cirka 7 
procent, det vill säga 38 katter, har visat 
sig vara heterozygota positiva och 0,4% 
homozygota positiva (två katter som 
avlidit). Alla har tillgång till databasen och 
kan registrera sig och föra in sina 
testresultat. Även Winterfyre har en 
databas för GSD IV och HCM. 
 
Testa era katter och lägg in resultaten i 
databaserna, det är så viktigt för att 
kunna spåra och eliminera snarast GSD IV 
hos våra älskade norska skogkatter. Så 
upp till kamp. Låt denna sjukdom så 
snabbt som möjligt bli ett minne blott. 
 
 
Fakta om GSD IV (Glycogen 
Storage Disease type IV) hos 
NFO 
 
Historik 
 
GSD IV (Glycogen Storage Disease type 
IV) är en ärftlig abnormalitet i 
glykosmetabolismen hos norsk skogkatt. 
Sjukdomen beskrevs för första gången 
1992 i USA, eftersom den orsakade 
många dödsfall av unga norska 
skogkatter, med mycket speciellt 
neuromuskulärt förlopp. Det är en 
genetisk sjukdom som man hittills trott 
enbart existerade bland norska skogkatter 
i USA, på grund av den höga 
inavelsgraden. 
 
De sjuka katterna hade alla en tysk 
importerad hane, Jarls av Trollsfjord på 
både möderne och fädernet, vilket drev 
Professor J.Fyfe, Veterinary Hospital of 
the University of Pennsylvania, att söka 
efter en ärftlig sjukdom. Han identifierade 
den muterande genen för enzymet GBE 1 
(glycogen branching enzyme) och en 

genetisk test finns tillgänglig i USA 
sedan 1996, där cirka 15 procent av 
alla norska skogkatter är drabbade 
av GSD IV, det vill säga friska bärare 
av den sjukliga genen. 
 
Genom att testa alla avelsdjur kan 
man kontrollera och därigenom hålla 
sjukdomens ytterligare spridande i 
schack och ändå inte utarma 
avelsbasen. Jarls av Trollsfjord ärvde 
genen genom en av sina föräldrar, 
Cri-Cri von Oslo eller av Asta av 
Tofteberg. Stamtavlestudier visar på 
Asta, men kanske även på Cri-
Cri. Astas kullbror Alex av Tofteberg 
har också fört den muterande genen 
vidare i Europa, men vilken av Astas 
föräldrar Dronning Asa (1981) och 
Zumack (1982), vilka var två 
noviskatter, är oklart. En andra linje, 
Nano ur Skogi och kullbror Prince 
Charles ur Skogi, avkommor till Pans 
Toffen & Mjavos Satie, födda i Norge 
och importerade till USA 1981, kan 
också möjligtvis ha varit ursprung till 
spridningen av den muterande 
allelen, men de aktuella resultaten är 
inte tillräckliga. 
 
Kort inledande genetik 
 
Liksom alla andra däggdjur har 
katten 38 kromosomer, indelade i 19 
par. Kromosomerna är uppdelade i 
olika gener och varje gen inom en 
viss grupp kan existera i olika 
versioner, vilka kallas för alleler. 
  
Varje individ nedärver en kromosom 
från vardera föräldern och innehar 
därmed, i varje gen, en allel från 
modern och den andra från fadern.  
 
Man talar om en recessiv allel när 
denna enbart kan uttrycka sig om 
den finns i dubbel upplaga hos djuret 
i fråga, annars är det en dominant 
allel.  
 
I fallet GSD IV är den muterande 
allelen recessiv, kattungen måste 
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ärva den muterande genen från båda 
föräldrarna för att bli sjuk. GSD IV är 
även en autosomal sjukdom, vilket 
betyder att den drabbar både honor och 
hanar.  
 
Inom genetiken används följande kod för 
att definiera den normala (vilda) allelen 
av en gen  
< + > och i motsatts för att definiera den 
muterade allelen av en gen <->. 
 
Fyra olika möjligheter uppstår annars 
enligt följande schema: 
 
1.      Om båda föräldrarna är friska 
(homozygota normala +/+), är 
avkomman 100% frisk. 
 
2.      Om en förälder är heterozygot 
bärare -/+ (innehar den muterande 
allelen, ”m -” och den friska allelen ”N+”), 
blir avkommorna statistiskt sett 50% 
bärare och 50% friska. Denna situation är 
den sämsta möjliga när det gäller en 
recessiv sjukdom; eftersom när en katt 
som är bärare paras med en frisk katt, 
sprids mutationen utan några som helst 
tecken som kan tyda denna anomali. 
 
3.      Om båda föräldrarna är 
heterozygota bärare -/+ framkommer 
följande proportioner enligt schemat hos 
avkomman: 25% sjuka, 50% friska 
bärare och 25% friska katter. 
 
4.      Om båda föräldrarna är 
homozygota muterade -/- (vilket inte är 
bevisat möjligt) är avkommorna 100% 
sjuka. 
 

Ärvda alleler               m-               N+       

                 m- mm -/-(= sjuk) Nm Nm +/-(= bärare) 
                 N+ Nm +/-(= bärare) NN +/+(= frisk) 

 
 
 
 
 
 

 
Olympia 
 
 
Sjukdomsförlopp 
 
Den patologiska mekanismen i 
sjukdomen glykogenosis typ 4 hos 
norsk skogkatt innebär en defekt i 
lagringen (metabolismen) av 
glykogen. Glykogenoser är 
metaboliska sjukdomar som har en 
brist i den kemiska kedjereaktionen 
som omvandlar (metaboliserar) 
sockret (glyciderna) till energi, dessa 
glycider lagras i cellerna i form av 
glykogen. Vid fysiskt utövande 
omvandlas glykogenet, tack vare en 
biokemisk seriereaktion, som vid 
normala fall använder sig av olika 
enzymer till användbar energi till 
musklerna. Men om en av dessa 
enzymer saknas, lagrar glykogenet 
upp sig i cellerna utan att kunna 
användas. I fallet GSD IV hos norska 
skogkatter rör det sig om enzymet 
GBE (Glycogen Branching Enzyme). 
 
Det kliniska mönstret av sjukdomen 
domineras av neurologiska symptom 
i relation till en progressivt 
förvärrande hypoglycemi. 
 
I de flesta fall avlider kattungen de 
första livstimmarna eller dagarna av 
hypoglycemi, eftersom den inte kan 
producera tillräckligt med glykos. 
 
Vid en ovanligare och mer 
karakteriserande klinisk form, där 
somliga homozygota positiva 
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kattungar utvecklar sig relativt normalt 
upp till en ålder av fem till sju månader, 
hämmas sedan deras tillväxt snabbt och 
de försvagas progressivt. Man kan då 
konstatera följande symptom: 
 
* En förhöjd temperatur, över 40 grader, 
okänslig för all antibiotika- och 
cortisonbehandling. 
 
* Muskelskakningar som generaliserar 
sig. 
 
* En progressiv muskelförtvining, som 
försvårar rörelse och förmågan att äta, 
vilket innebär ständig hjälp  
av ägaren för att katten ska kunna utföra 
dessa livsnödvändiga behov. 
 
* Muskelkramper, muskelsvaghet. 
 
* Slutligen paralysering av alla fyra 
extremiteterna. 
 
Denna sjukdom leder oundvikligen till 
döden emellan åtta till tolv månaders 
ålder, antingen genom en hjärtattack eller 
efter koma. Men kattungarna har i de 
flesta fall avlivats innan på grund av 
bristen på fungerande behandling och det 
snabba degenerativa förloppet. 
 
Vad kan och bör vi göra? 
 
Först och främst, alla ättlingar till Asta 
eller Alex är potentiella bärare. Även när 
dessa misstänkta katter inte förekommer i 
stamtavlan kan man inte vara helt säker 
på att det inte finns andra noviskatter 
som är bärare av mutationen. Det är för 
kortsiktigt i dagsläget att tro att enbart 
dessa två noviser var bärare. 
 
De första resultaten i Tyskland har visat 
att flera katter är bärare som inte har 
Zumack eller Dronning Asa i stamtavlan, 
vilket kan innebära att mutationen finns 
även i andra linjer. Eftersom mutationer 
av samma slag är ovanliga kan 
möjligheten ligga i felaktig information i 
databaser, fel fadersskap, falska  

stamtavlor eller katter använda i avel 
under annat stamnamn. 
 
Så konkret sett bör alla katter testas, 
eftersom de genetiska testen inte 
bara spårar de sjuka katterna utan 
de friska bärarna, vilka är den 
egentliga faran för rasen. 
 
Ingen kan i dag garantera att deras 
linjer går fria utan att man först har 
testat sina avelskatter, speciellt som 
den kliniska bilden av ”dödfödsel” är 
utan specifika symtom jämfört med 
den ”neuromuskulära formen” som i 
regel är helt okänd bland veterinärer. 
Alla ”dödfödslar” är dock inte heller 
GSD IV, så ingen panik. 
 
Men att fortsätta ignorera vikten av 
att testa betyder att frekvensen av 
friska bärare och därmed även att 
sjukdomen ökar, vilket vi har sett 
med bland annat PKD hos perser och 
HCM hos maine coon. I dag är vi i 
samma sits, men med den fördelen 
att GSD IV är en ”sublethal” 
sjukdom, alltså endast har dödlig 
utgång om katten är bärare i dubbel 
upplaga av genen. Ingen sjuk norsk 
skogkatt kan därför sprida 
mutationen vidare till sina avkommor 
(eftersom utgången är dödlig innan 
katten uppnått vuxen ålder). Men 
problemet med friska bärare finns 
kvar. 
 
Så att testa sina katter visar att man 
tar ett ansvar som uppfödare 
gentemot rasen, köpare, andra 
uppfödare och alla de som arbetar på 
linje- genetisk forskning för att få 
fram nuvarande tester och 
information. Tanken på att ha sålt en 
kattunge, som efter ett par månader 
utvecklar dessa fasansfulla symtom, 
är en traumatisk prövning, för att 
inte tala om skuldkänslan. En katt 
testad i dag berör flera katter som 
inte behöver testas framöver 
eftersom två friska föräldrar enbart 
ger friska avkommor (om man nu är 



Maine Coon-ringen i Norge                                                            Oktober 2008 

 9 

helt säker på faderskapet). Man bör dock 
testa alla katter som används i framtida 
avel, för att helt säkerställa avsaknaden 
av den defekta genen och att databaserna 
blir tillförlitliga. 
 
LOOF, den franska stambokföringen, 
kommer att införa obligatorisk testning 
för GSD IV, med resultatet infört i 
stamtavlan. Det kommer också att bli 
obligatoriskt att alla katter i avel skall 
inneha en genetisk identifikation, liksom 
dess avkomma, för att undvika till 
exempel inblandning av andra raser, 
diskutabelt fadersskap och dylikt, kanske 
något att betänka. Och en extra garanti 
för alla seriösa uppfödare och köpare. 

 
Ett genetisk test sker genom ett enkelt 
svabbprov och identifiering av katten hos 
veterinär och sändes enkelt per post till 
laboratoriet. Testpaket med blanketter 
finns tillgängligt och kan skickas efter per 
mejl i Frankrike och Tyskland, se länkar 
nedan. Gå gärna samman och testa, 
eftersom det ger mängdrabatt. Svaret 
kommer inom cirka två till tre veckor. 
 
Vad gör jag om min katt visar sig vara 
heterozygot bärare? 
Katten bör steriliseras och alla dess 
avkommor testas.  
Alternativt, om katten är viktig för 
avelsbasen, kan den paras med en helt fri 
katt. Men alla avkommorna bör testas och 
de kattungar som är friska bärare 
kastreras och säljs endast till sällskap.  
Alla nyintroducerade katter i katteriet bör 
också testas, om statusen hos föräldrarna 
är okänd. Det gäller även vid parningar 
utanför katteriet. 
 
Amber och GSD IV 
 
Tack vare de två katter, homozygot 
positiva, vilka var amber (i Tyskland och 
Frankrike), kunde ett problem som var 
mer eller mindre okänt i Europa se dagen. 
Men blanda nu inte ihop amber och GSD 
IV, eftersom sjukdomen inte enbart berör 
amber. Alla färger kan drabbas. 
 

När de första fallen dök upp i USA 
fanns inga amber bland dem. Amber 
har aldrig dykt upp spontant i USA, 
vilket borde ha skett ifall någon katt 
varit bärare av amber och GSD IV, 
med tanke på den höga 
inavelsgraden. 
 
Men i Europa var det annorlunda; 
eftersom färgen amber är en recessiv 
gen och för att fixera amber har 
inavel varit nödvändig, vilken också 
samtidigt hemligt fört vidare den 
recessiva muterande genen av GSD 
IV ibland avelskatterna, vilket är 
sterotypen av den onda cirkeln när 
det gäller en recessiv sjukdom. 
 
I dag testas i Tyskland systematiskt 
alla amberkatter som används i avel, 
för att inte införa GSD IV i de friska 
linjerna. 
 
 

 
 
 
Var kan vi testa? 
 
www.antagene.com    
antagene@antagene.com 
www.genindexe.com   
contact@genindexe.com 
 
LABOKLIN Gmbh und Co.KG, 
Steubenstrasse 4, D-97688 Bad 
Kissingen 
tel: 0971/72020 fax: 0971/7202995 
E-mail: labogen@laboklin.de 
Dr.Petra Kühnlein 
 



Maine Coon-ringen i Norge                                                            Oktober 2008 

 10 

Länkar med information 
 
http://gsd4.de.vu 
http://w3.vet.upenn.edu/research/centers
/penngen/services/deublerlab/gsd4.html 
http://ourworld.compuserve.com/homepa
ges/L_P_SWEPSTONE/GSD.htm 
 
Databaser 
 
www.winterfyre.com/testing 
http://skogkatt-norvegien.org 
 
Veterinär Marc Peterschmitt i Frankrike 
har gjort en oersättlig insats i forskningen 
kring GSD IV och linjeforskning hos norsk 
skogkatt. Hans examensarbete är baserat 
på forskning kring amber.  
Denna artikel är baserad på information 
från Marc Peter Peterschmitt och 
professor John C Fyfes forskning i ämnet. 
 
 
 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 

 
Merridancer’s Shin (Snorre) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Noen kattevitser fra nettet  
 
 
Hva er likheten mellom en tiger og 
en sersjant i hæren?  
- Begge har striper.  
 
 
Katter er smartere enn hunder. Du 
får ikke åtte katter til å dra en 
slede gjennom snøen.  
 
 
Mennesker som hater katter 
kommer tilbake som mus i sitt 
neste liv.  
 

NØDSKRIK FRA KASSERER 
  
Husk å fylle ut AVSENDER når du 
betaler.  
Marit får iblant innbetalinger uten 
avsender. 
Da venter du forgjeves på bladet. 
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Erfaringer fra en fersk oppdretter 
 
Å være "fersk" oppdretter er ikke alltid 
like lett. Men heldigvis finnes det mange 
mennesker der ute som er mer enn villige 
til å hjelpe med råd og veiledning.  
 
Det å vente sitt første kull er både kos og 
skremmende. Jeg skal ærlig innrømme at 
jeg har vært vettskremt til tider, og bedre 
ble det ikke da jeg leste Obstetrikk hos 
hund og katt av Astrid Indrebø. En bok 
jeg anbefaler på det varmeste til de som 
vil lære mer om drektighet og fødsel, og 
ikke minst om hva som kan gå galt.  
 
Men nå sitter jeg altså her og venter mitt 
første kull, forberedelsene er gjort og man 
kan endelig nyte at magen vokser, noe 
som skjer i en hastighet jeg aldri hadde 
regnet med. Men det er ikke kun på 
magen man ser forandringer. Humøret 
svinger, og det er som man har en helt 
annen katt gåendes her hjemme enn før 
parring. Noen ganger lurer jeg på om 
noen har byttet henne ut med et troll. Der 
hunder og katter herjet sammen på 
stuegulvet, går de nå store omveier rundt 
den vorende mor. For hennes soveplasser 
har fint blitt byttet fra den høyeste 
kattehylla til gulvet, eller hvor enn det 
måtte passe seg for en lur. Matfatet 
fungerer like fint som sengen, og man kan 
godt finne på å legge seg for å sove oppå 
en allerede sovendes hund. Og nåde den 
som vekker henne. Men til gjengjeld for 
hennes tukt, er hun blitt verdens herligste 
kosepus. Hun kan nå tilbringe timer på 
fanget i strekk, og hun har blitt meget 
opptatt av å oppholde seg der vi er. Er 
hun ikke rundt oss et sted, så er hun å 
finne i matfatet.  
 
Det er mange formeninger og tanker jeg 
har gjort meg under denne perioden fra å 
få stamnavnet godkjent, til nå. Jeg fant 
raskt ut at det å finne en hanne vi likte, 
ikke var det enkleste. De som passet 
typemessig hadde ikke de linjene jeg var 
ute etter, og de som hadde linjer jeg likte, 
passet overhode ikke typemessig. Og hvis 
jeg skulle komme over en hanne jeg 

 
 
kunne tenkt meg å bruke, var han 
enten kastrert eller ikke til utlån.  
 
Men til tross for mange timer på 
internett, på leiting etter en bra 
hanne jeg kunne tenkt meg å bruke, 
fant jeg endelig en hanne igjennom 
Ann Therese som igjen hadde hørt 
fra Ulrika om en hanne med bra 
stamtavle og gode verdier, som 
faktisk var fertil og til utlån. 
Typemessig kunne han vært bedre. 
Men for meg er helse og verdier 
viktigst, type for komme senere. 
Rart hvordan man skal finne disse 
hannkattene, etter timer hvor man 
har gransket de div oppdretternes 
hjemmesider og stamtavler, så får 
man dem servert på sølvfat.  
 
Så var tid for testing inne. Vi valgte å 
teste av den grunn fordi vi vil vite 
hva vi avlet på, og fordi jeg personlig 
mener at skal en først klusse med 
naturen så står vi ansvarlig for å 
holde fremtidige avkom så sundt 
som mulig.  
 

 
(N) Sjacoon`s Aqila som er på dag 15 i 
svangerskapet. 
 
Vi skulle igjennom HD rønken, 
ultralyd for HCM, samt gentest for 
HCM1. Og det var ikke lenger unna  
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enn til Jeløya. Etter 1,5 timers kjøretur 
hvor Aqila hadde brukt mesteparten av 
tiden til å synge opera for å virkelig vise 
hvor lite hun satte pris på dette, var vi 
endelig fremme. Der måtte vi da sitte i 3 
timer før dyrlegen kom, han hadde 
vistnok glemt oss. De 3 timene gikk til å 
fly inn og ut til bilen for å lufte Kaos " 
valpen vår", som da var 4,5 månder 
gammel. Jeg hadde nemlig ikke fått tak i 
barnevakt til lille udyret vårt, så han var 
pent nødt til å bli med. Merkelig hva en 
danske skal finne seg i, i så ung alder.  
Men uansett, vetrinæren kom og vi fikk 
gjort unna testene med den beskjeden 
om at rønkenbildet skulle sendes over til 
Sverige, og gentesten 
skulle til Danmark, og dette ville ta 2-4 
uker før svaret kom i posten. 
6 uker etter ringer man til Jeløya for å 
etterlyse resultatene, der viser det seg at 
de hadde glemt å sende rønkenbildet til 
Sverige og gentesten til Danmark, og nye 
4 uker ventetid. HD avlesningen kom 
eksakt 3 uker etter via mail, mens selve 
skjemaet drøyde enda 3 uker. Gentesten 
hadde endelig kommet tilbake til Jeløya, 
hvor de da hadde glemt å sende svare 
tilbake til meg, heldigvis tok dette kun 3 
dager etter nok en telefonsamtale.  
Men det er her jeg ikke vil si at jeg også 
savner en PKD gentest, som jeg enda ikke 
har sett den dag i dag, 5 månder etter at 
vi tok den, men siden PKD er ytterst 
skjeldent hos dagens Maine Coon så lot 
jeg den passere. Man kan bli nedbrutt av 
mindre når en er "fersk" oppdretter.  
 
Endelig hadde alle svarene kommet, og 
alt var fint. Etter at vi måtte kastrere vår 
egen hanne, og hatt mye problemer med 
tispa vår, blir en en smule pessimist. Og 
man forventer det verste med en gang. 
Men alt så bra ut. Alt var lagt til rette og 
klart. Nå gjenstod det bare at frøkna kom 
i løp, noe som lot vente på seg. Etter 
månder med alt for tett syklus, frykt for 
livmorsbetennelse, sterilisering osv hadde 
hun imidlertidig stoppet å løpe, til mors 
store frustrasjon. At det går ann, at tiden 
strekker seg slik ut.  
 

 
Men torsdag 10 juli våknet vi av et 
høyt vræl, Aqila hadde endelig 
begynt å løpe igjen. Vi ringte Kari 
som hadde hannen, og 3 timer 
senere var vi i bilen på nok en 
kjøretur på 2-2,5 time. Turen 
nedover til Kari gikk fort, et par 
lufteturer på minstemann Kaos og en 
matpause måtte til underveis.  
Da vi endelig kom frem var det med 
glede at vi så Aqila godta Charli, og 
dagen etter var de offisielt kjærester. 
For meg som satt 17,2 mil unna var 
dette en opplevelse jeg ikke riktig 
klarer å sette ord på. Det å levere fra 
seg "barnet" sitt til andre mennesker 
en kun har pratet med via mail og 
telefon var ikke noe godt. Det krevde 
mye av meg for å kunne stole på 
at de tok seg godt av Aqila under 
hennes opphold. Det å sende en av 
barna mine bort igjen er noe jeg 
nødig vil gjøre igjen, til tross for at 
stakkars lille frøkna mi ble riktig 
bortskjemt der borte. Men den 
følelsen en sitter med, og alle 
tankene som svirrer kan være alt 
annet enn hyggelig, selv om du 
synes vedkommede er hyggelig og 
ikke minst seriøs.  
 
Dagen jeg hentet Aqila hjem igjen 
var stor, endelig få se lille frøkna 
igjen som hadde vært borte i hele 5 
dager. Utrolig hvor fort og intenst 
savnet melder seg, til tross for at en 
har 2 katter og 2 hunder til hjemme.  
Allerede dagen etter hjemkomst 
merket vi forskjell, og jeg var sikker i 
min tro at de hadde byttet henne ut 
med et troll. Et troll som kjeftet og 
smalt til de andre i hus, og tømte 
matfatet i en fart jeg aldri før har 
sett hos en så matsær frøken.  
Etter 13 dager kunne vi se at magen 
hadde vokst, men som den evige 
pessimist jeg er lar man seg ikke lure 
av slikt. På dag 22 tok vi ultralyd, og 
dyrlegen spurte så fint om det var for 
å konstantere et svangerskap eller 
for å se hvor mange det eventuelt  
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var. Jeg måtte jo si som det var, at det er 
for å konstantere et svangerskap. Smilet 
hun kom med ga meg en følels merkelig 
følelse av uvitenhet, for frøkna så ut som 
en ballong allerede hun. Så det var i det 
store og det hele lite å kostantere når 
tegnene var så tydelige som de var. Men 
ultralyd ble tatt, og det er noe jeg 
kommer til å gjøre med fremtidige kull og, 
for det å kunne se de små fostrene der 
inne i magen gir en en følelse av lykke og 
ro, og man kan ikke annet enn å smile fra 
øre til øre over opplevelsen av å se de 
små.  
 
For en som er ufrivillig barnløs og mest 
sannsynlig aldri kan få barn selv tror jeg 
dette er det nærmeste man kommer det å 
se sine egene på ultralyd for første gang, 
følelsesmessig sett. Det var enormt stort 
å få den opplevelsen. 
Når vi endelig kom oss hjem igjen 
tilbringte vi største delen av dagen med 
kos og goprat, frøkna var riktignok 
fornærmet på meg siden jeg hadde dratt 
henne ut igjen, men mat utgjør mirakler 
for en sulten hormonbombe som skifter 
sinnstemning og personlighet på et 
tiendels sekund.  
 
Nå som vi endelig visste at vi ventet 
kattunger ble det å handle inn til den 
store gullmedalje. XXL stoffbur til hunder 
ble kjøpt inn for den første tiden etter 
fødsel. En seng, div leker (som allerede 
har blitt spist opp av de firbente), en 
hule, melkeerstatning beregnet til katt 
samt tåteflaske og spesialfòr for drektige 
og ammende katter. Var det noe vi hadde 
glemt nå? Ja, direktenr. til vetrinæren vår 
hvis det skulle skje noe under fødsel.   
Så nå er vi endelig klare, og sitter kun å 
venter på den store dagen hvor frøkna 
har termin 14 september. Frykten for at 
noe kan gå galt er der alltid, men av og til 
må det vike plass for all den kosen det 
også er å vente sitt første kull. 
 
Jeg må få takke alle som har gitt råd og 
veiledning hittil når man har følt seg 
fortapt. 
 

Vår vei har vært kronglete, og bydd 
på mye frustrasjon og bekymringer, 
men også mye glede og kos, og vi 
angrer ikke et sekund på valget med 
å begynne eget oppdrett av denne 
herlige rasen. Til tross for alt en må 
sette seg inn i, og den tidskrevende 
jobben det i virkeligheten er.      
 
 
 
Med vennelig hilsen 
Jorun Vestmo                                                                                                                            

 
 

 

<><><><><><><><><><><> 
 
 
Dette er mit første mco kull. Det ble 
BIS på Terak sin utstilling i skien. 
Kullet er ( N)Seterdal`s. 
På bilde er det Solveig Iglebækk og 
meg med kullet. 
Moren til kullet heter S*Lindevoll`s 
Riega og Faren heter Manitou`s 
Theseus. 
I kullet ble det 6 unger. 
 
Hilsen fra Mona Setesdal 
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Kattunger til salgs 
   

 
Katungene er født 27.04.08.  
Mor:(N)Baarli`s Enca Eveline. 
Far:S*Lindevoll`s Ferlinhetti. 
 
1.(N)Baarli`s Gaiane. Hunn. 
svartsølvtabby 
2.(N)Baarli`s Gismo. Hann. Svartsmoke. 
 
(N)Baarli`s 
Cecilie Bårli 
Balnesvn 24 
1900 FETSUND 
TLF: 63 88 11 73 
Mob: 913 25 365 
E-mail:cbaarl@online.no 
hjemmeside: 
www.123hjemmeside.no/baarlis-
mainecoon 
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kattungene er født 21.juni 08. 
Mor:(N)Baarli`s Dala 
Far:IC S*Tolecoon`s Augustus 
 
SORTSØLV,RØDSØLV,TIGRA,TABBY,SKILP
ADDE 
 
1.HANN.(N)Baarli`s 
Hercules.Rødsølvtigra. 
2.HANN.(N)Baarli`s Harry Potter.sortsølv 
3.HUNN.(N)Baarli`s Hermine. 
4.HUNN.(N)Baarli`s Hakuna Matata 
5.HUNN.(N)Baarli`s Helle. 
 
 
Cecilie Bårli  
Balnesvn 24 
1900 FETSUND 
Tlf: 63 88 11 73 
Mob:913 25 365 
E-Mail:cbaarl@online.no 
Hjemmeside: 
www.123hjemmeside.no/baarlis-
mainecoon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
"Of all God's creatures, there is only 
one that cannot be made slave of the 
leash. That one is the cat. If man 
could be crossed with the cat it 
would improve the man, but it would 
deteriorate the cat."  
 
    Mark Twain 
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Kattunger til salgs, leveringsklare i 
oktober-08  
 

2 bruntabby gutter 
 
2 svartskilpaddesølv jenter 
2 svartsølv jenter 
1 svartsølv gutt 
 
Alle ungene er vant til barn og hunder.  
Foreldre er testet for HCM og HD. 
 
Henv.: Solveig, mob.: 473 33 284, eller: 
lindevolls@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskontingent 2008  
denne løper fra 1. januar - 31. desember. 

Hovedmedlem - 150,-  
Familiemedlem -  50,- 

k.nr. 0540 18 75877  

Medlemskontingent 2007 om du ikke 
bor i Norge:  
denne løper fra 1. januar - 31. desember.  

Hovedmedlem - 170,- 
Familiemedlem -  50,- 

Bank: Postbanken (en del av DNBNOR) 
IBAN NO29 05401875877                         
BIC DNBANOKKXXX 

 

..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.. 
 
 

 
 
 
 
 



Styret i Maine Coon-ringen i 
Norge 

Styret  
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Solveig Iglebæk 
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N-3268 Larvik 
Mob: +47 47 33 32 84  
E-post: lindevolls@hotmail.com 
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Lena B. Solli 
Mob: +47 45 26 66 63  
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Marit Hesvik 
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Tlf: +47 53 66 85 00 
E-post: marit.hesvik@kvamnet.no  
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VALGKOMITE: 
May Lise Olsen                                
Mob:+47 99 64 92 44     
 
Cecilie Bårli 
Mob: +47 91 32 53 65 
 
Ann Karin Lystad    
Mob:+47 99 35 63 50 
  
Mona Seterdal 
Mob: +47 40 06 19 31 

 
 
 
 

 
 
Bladet til Maine Coon-ringen 

REDAKTØR: 
Anita Karlson                            
Mob: +47 90 12 57 71  
E-post: kacoon@start.no  

 
Datautvalg 

LEDER/WEBREDAKTØR: 
Hege-Christin Stubberud 
Mob: +47 98 01 09 14 
E-post: winddancer@webcoast.no 
 

Sponsorsjef: 
Hege-Christin Stubberud 
Mob: +47 98 01 09 14 
E-post: winddancer@webcoast.no 
 

Kattungeformidler: 
Britt Jarling  
Mob: +47 90 63 83 58 
E-post: britt@nordiclynx.no 

 

 


