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Balineser/Javaneser
Af Annelise Kaae
Balineser/Javaneser
Balineseren/Javaneseren
(red: der nu hedder Orientalsk
Langhår) er, som sikkert alle
ved, en Siam/OSH iklædt en
tætliggende, silkeblød,
semilanghåret pels uden
underuld og en fjerbusket
hale, som holdes højt hævet.
Temperamentet lidt blidere en
Siam/OKH – måske!
Lidt historie
I renavlede siamkuld fødtes i
1940´erne i USA langhårede
killinger. Man gentog
parringen, og der fødtes igen
langhårede killinger. Her var
tale om en spontan mutation
Flere fremsynede opdrættere
så skønheden i disse katte,

der fik navnet Balineser.
Racens utrættelige forkæmper
blev Sylvia Holland. Tidligt
blev hun enke, og da sønnen
viste tegn på samme sygdom
som hendes mand døde af,
flyttede hun til varmere
himmelstrøg og bosatte sig i
Californien, hvor hun blev
cheftegner hos Walt Disney.
Filmen ”Fantacia” og ”Bambi”
er hendes værk. Ser man
katte i Walt Disney tegnefilm,
har de Balineserens buskede
hale og blå øjne.
Det er hendes fortjeneste , at
Balineseren fik
certifikatstatus, og hun
stiftede specialklubben
BALINESE BREEDERS &
FANS OF AMERICA.
Balineseren i England
I 1974 kom de første
Balinesere til England,
importeret af Katteriet
”Davina” v/Mrs. Sandra Birch.
Fra hendes opdræt blev
Sandoval Paris Review solgt
til Margarat Manolson hvor
han blev stamfar til mange
Balinesere i England. Flere
importer fulgte siden fra flg.
Katterier: Gaynell´s, Ti-Mau´s,
Bali-Vista og Del-Ri´s. I 1978
stiftedes Balinese Cat Society.

Balineser fra Pennsylvania GC.
Balik´s Sparrow-Hawk of
Xanadew

Den første Balineser i
Danmark
I 1984 kom den første
Balineser: Hazzel Edle v.
Diesere til Danmark fra Vesttyskland, importeret af Birgitte
Johansen, Frederikshavn.
Året efter blev hun Danmarks
første Balineser Champion.
Hassel blev parret med Ch.
Tassam´s Akie (USA import),
og der kom 7 killinger i kuldet;
6 hanner og 1 hun.
I alt importerede Birgitte
Johansen 5 Balinesere fra
Vesttyskland, bl.a. IC. Tassam´s
Snow Bear. Han blev stamfar
til mange O´russet Balinesere.
mange Balinesere fra Sverige,
Siden hen er der importeret

Balineseren i Tyskland
I 1980 kom de første
Balinesere til Vesttyskland,
importeret af Frau Gerber,
Gerald Clark og Di Liretto fra
katterierne De-Kater,
Rankesari´s, Tassam´s,
Gaynell´s og Balimoor´s.
Jawhara´s Sweet Dream
O´Russet´s Ophelia, BAL n21
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Norge, Tyskland og England,
og der er ved hjælp af disse
sket store fremskridt. I 1992
blev således en Balineser ved
navn Chanteur Moonlite
Serenade importeret fra
England af Heike Schumacher,
Tyskland, Verdensvinder i
Luxemborg.
I 1988 fik jeg min første
Balineser, O´Russet´s Sir
Winston, til hverdag kaldet
Nickie, fra Birgitte Johansen.
Han var en dejlig kat, men med
meget underpels. Han blev IC.
Han havde et vidunderligt
temperament, gik tur med mig
ved sommerhuset i snor og
sele – tit helt ned i vandkanten.

pige. En alenekat – nej – og
hermed gik en 30 år gammel
drøm i opfyldelse. En Cornish
Rex – tilmed en crememasket
Si-Rex – fra Susanne Bugge,
og de to balineserdamer fik
noget at se til.
Siam/Balinesere er hurtige,
men Rex´en slår alle rekorder.
Det er så en helt anden
historie der ikke hører til her.
Jawharra´s
Anne Lise Kaae.

Ch. O´Russet´s Michelle,
BAL a (f. 04.12.96)
I snor og sele kan man i øvrigt
også fange mus!
Jeg mistede ham i maj i år, pga.
en cancer i det ene øje. Han
fyldte meget i min tilværelse,
og jeg savner ham utroligt. ½ år
tidligere mistede jeg min blåmaskede hunkat, IC. Seraya´s
Isabelle pga. mælkekirtelcancer. Det har været barsk.
Tilbage er GIC. Besakih´s
Ramayana, tysk import og
hendes datter IP. Jawharra´s
Sweet Dream, 5 år. De to er
uaskillelige og med bange
anelser ser jeg, at Ramayana
en dag går samme vej.
Det satte en masse spekulationer i gang hos mig gamle
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1 md. gammel balineserkillinger på stranden

GIC. Besakih´s Ramayana

