1967 föddes en kull med sex kattungar på ett
katthem i Montana, USA. En av kattungarna utmärkte sig direkt – hon hade lockig päls! Miss
DePesto, som hon fick heta, flyttade hem till kattuppfödaren Jeri Newman. Resultatet av en date
med svart perserhane blev en kull på sex ungar.
Tre av dem var rakhåriga, tre var lockiga.

RASKATTER
TEXT: MARINA WALSTRÖM
FOTO: EIVOR RASEHORN

Att tre av kattungarna blev lockiga, trots att
pappakatt bevisligen inte var det, visade att detta
lockiga anlag är dominant. Så är inte fallet med
övriga rexraser. Utvecklingen av selkirk som ras
har skett via målmedveten inparning av perser,
exotic och brittiskt korthår.
Det sägs att Selkirk Rex är den enda kattrasen
som är uppkallad efter en person, Jeri Newmans
styvfar. Namnet kan dock också syfta till Selkirk
Mountains och Selkirk Stream. Oavsett vilket, så
är rasen etablerad men inte särskilt vanlig ännu.
Selkirk rex godkändes som ras av TICA 1990 och
CFA 1992.
Åren 2007 och 2008 registrerades sammanlagt
70 lång- och korthåriga selkirks i Sverak. Därefter
har antalet registrerade katter dalat rejält. Under
2015 registrerades bara 7 lång- och 4 korthåriga
selkirks. I år har det fötts flera kullar i Sverige så
antalet registreringar kommer att öka igen.
Arbetet för att få rasen fullt godkänd i Sverak/
Fife pågår för fullt. I skrivande stund ser det ut
som om tillräckligt antal utställda katter räcker
till, för att kunna få ett positivt beslut vid Fifes
generalförsamling i maj. I så fall blir rasen fullt
godkänd från den 1/1 2018.

SELKIRK REX
ENLIGT SVERAK
Selkirken är en social och tillgiven ras som
är nyfiken och tycker om att leka - och den
vill inte vara ensam under för lång period.
Pälsen, som är mjuk och löst lockig, tjock
och fyllig kräver regelbunden pälsvård. Pälsen kan komma att utvecklas under flera år
innan rasens distinkta lockiga pälsstruktur
kommit fram. Detta gäller den långhåriga
selkirken mer än den korthåriga. Morrhår
och ögonbryn är lockiga.
Selkirk rex är en mellanstor till stor katt
med något upphöjd bakdel och bastant
lång kropp.
Huvudet är rundat med en framträdande
käke, öronen är små och sitter brett isär.
Svansen är tämligen kort med rundad tipp.
Selkirk rex är en preliminärt godkänd ras i
Fife sedan 2015.

Tidigare
raspresentationer
i Kattliv se sidan
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Selkirk rex
en katt i fårakläder

SNABBA OM

SELKIRK REX
01.

Ursprung USA

02.

Mjuk lockig päls

03.

Kraftig kropp

04.

Rundat huvud med små öron som sitter brett isär

05.

Lockiga morrhår och ögonbryn

06.

Alla färger och mönster är tillåtna

07.

Finns både med lång och kort päls

08.

Behöver pälsvård regelbundet

09.

Vill gärna ha sällskap

10.

En fantastisk familjekatt

Om pälsen

De olika rexraserna har olika
rexgener. Alla raser utom selkirken måste
paras med samma ras för att kattungarna ska
bli lockiga. En cornish rex som paras med en
devon rex får alltså inga lockiga ungar. ”Rex” i
kattnamn betyder bara att katten är lockig. Selkirken kan ha både kort och lång päls, lockig och
släthårig. De släthåriga får användas i avel men
inte ställas ut. Pälsen är till och med mjukare än
den ser ut att vara! Den är lättskött och tovar
inte särskilt mycket när den är ren. Efter
badet ska pälsen kramas lätt med
handduk, rufsas till lite och
sedan självtorka.

Läs mer
på nästa
uppslag.

KATTLIV NR 8/2016

15

RASKATTER
Highlandkatz
Twisted Love.
Född 2015 09 28.
Blåsköldpaddstabby
Selkirk rexhona.
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Det är
inte på alla bilder
som Tjorven bryr sig
om att visa sitt söta
ansikte och vackra
ögon.

Prinsessan Tjorven
TEXT: MARINA WALSTRÖM | FOTO: EIVOR RASEHORN

Det var inte så att jag led av kattbrist direkt,
men jag ville verkligen ha en Selkirk rex! Så
småningom. Inte just nu. Rasen tilltalar mig på
flera sätt. Det är en stabil katt med trevligt sätt
och härlig personlighet. Pälsen är fascinerande
och att rasen är ovanlig är ett plus i kanten för
mig.
Jag hade hårda krav; hon skulle vara både
snygg, trevlig och rastypisk, långhårig och
lockig, ha bra stamtavla, bra avelsgener och –
inte minst viktigt – jag måste bli kär i henne
på bild!
Eftersom sådana katter varken växer på
träd eller säljs på Blocket, så gjorde jag en femårsplan. Jag kontaktade uppfödare i olika länder, presenterade mig och mina önskemål samt
talade om att jag var beredd att vänta i några år.
Det viktiga var att jag fick tag i RÄTT katt. En
förnuftig och bra plan, tyckte jag.
Men redan den 20 februari i år plingade Facebook till och där var hon, THE CAT!

Efter många funderingar, och en del förhandling om pris och villkor, så var det bestämt. Två månader senare satt jag på planet
till Cincinnatti, på väg för att hämta min katt!
Det var en del pyssel för att få till alla sprutor och stämplar som behövdes. Min uppfödare hade exporterat katter förut så hon skötte
allt med bravur. Jag behövde bara se till att
komma med planet.
Jag åkte en torsdag, på fredag träffade jag
min katt för första gången, lördag och söndag
var vi på kattutställning och på måndag var jag
hemma igen.
Trots att selkirken kommer från USA så är
det ingen vanlig ras där heller. Domarna upplyste välvilligt besökarna om att dessa katter
inte hade en ”bad hairday”. De ska se ut precis
så där.
Resan hem gick förvånansvärt bra även om
vi var slitna båda två efter en helg med många
intryck.

Uppfödaren kallade henne Lovie, men jag
gillade inte det. Efter moget övervägande så
blev det Tjorven. Det lyssnar hon inte alls på.
Nej, man ska ropa ”Missemissen” i alldeles för
hög tonart, så kommer hon som ett skott.
Tjorven är inte bara snygg. Hon har begåvats
med en stor portion integritet också. Att bli
kammad och borstad är en favoritsysselsättning, då slänger hon sig på rygg och spinner
ljudligt. Hon leker gärna, men bara när hon
själv vill.
Annars är hon inte lättimponerad. Stackars
Eivor (fotografen) fick slita ordentligt för att
Tjorven ens skulle bry sig om att öppna sina
vackra ögon.
Jag älskar verkligen bilden med tiaran. Det
är Tjorven på pricken. Hon vet vad hon vill
och ser till att hon får det också. Men alla gillar inte mitt smeknamn på henne: ”Hon är ju
verkligen en sessa, även om du tar ifrån henne
all värdighet med att kalla henne Tjorven!”

•
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