Dansk Siameser og Orientaler Ring, blad 3/05, 13. årgang

IKKE BARE „MED HVIDT“ MEN
HELT HVID: FOREIGN WHITE
Af Lis Højensgård, Katteri Misbehavin`
I en tid, hvor farven hvid for alvor begynder at snige sig ind i
SIAM/OKH avlen som bi-color
og Seychellois har jeg længe
gerne villet skrive lidt om min
Foreign White hun, Moon
Glow’s Night Flower, som jeg
hentede i Sverige i november
2004.
Der er ikke så mange, der har
set hende - udstillinger er det
ikke blevet så meget til – 2004
og 2005 har været/er hårde
arbejdsperioder – det gider jeg
ikke komme nærmere ind på.
Jeg håber på revanche senere.
Men altså – nu er jeg den lykkelige ejer af en Foreign White
(FW)– en SIA w 67.
EMS-nomenklaturen viser os,
at FW er en „hvidmalet siameser“. Når jeg bruger ordet
„hvidmalet“ , er det helt bevidst.
Uden at gå i genetiske detaljer
(for så får jeg garanteret tæsk
af en eller anden, der kan
den slags bedre end jeg) kan
jeg kort beskrive denne „hvidhed“ som en dominant farve –
altså, der er en siameser
„indenunder“ det hvide.
Hvide katte med blå øjne kan
meget forenklet deles op i 2
grupper: Den „hvidmalede“ som FW (og for den sags skyld
hvide persere, hvide British
Shorthair og andre med blå
øjne) – og katte, hvor hvidheden er et udtryk for en genetisk fejl og forbundet med
medfødt døvhed.
Fænotypisk – d.v.s. „udenpå“,
kan man ikke se forskel på de
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2 (så vidt jeg ved), og derfor
skal hvide katte med blå øjne,
der anvendes i avl, være chipmærkede og have hørecertificat.
Jeg ved ikke, om det er derfor
at vi i mange år næsten ikke
har set FW her i Danmark.
FW blev i sin tid „konstrueret“
af Patricia Turner fra England
– historien siger, at hun så et
overbelyst billede af en lillamasket siameser, der på
billedet fremtrådte helt hvid.
Hun blev så betaget af dette
syn, så hun besluttede at ville
avle henimod en hvid „siamtype“ kat med blå øjne. I 1962

blev et avlsprogram stablet på
benene, hvor dominant hvide
korthårskatte blev avlet ind.
Foreign White syntes jeg
egentlig i begyndelsen (nu
snakker vi sidst i 1980’erne)
var en lidt „fersk“ kat – som
ny i siameserverdenen var det
da noget sjovere med brun-,
blå- chokolademaskede.
Alligevel var der noget fascinerende ved dem, og den der kontrast med den helt dybe blå
øjenfarve til den snehvide pels
viste sig alligevel at „hænge
ved“.
Nu må I lige tænke på, at jeg
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har været med i så mange
år, så når jeg sidder og
kigger i gamle kataloger – helt
fra før jeg selv begyndte at
avle og udstille – er det
kattenavne som Pi-Den
Snowleopard (opdrættet af
Grace Denny, ejet af Gertie
Slivsgaard), Uruguays Hvide
Perry og op-drætternavne
som førnævnte Gertie
Slivsgaard (Dandy
Cat),Jørgen Lund (Angelica),
Allan Lanng (Ballyborn), Nina
Thorninger (Uruguay) IngeLise Christiansen (Tung-Si)
Britt Hansen (Brimiso) og
mange andre, der ses i
katalogerne.
På sådanne udstillinger var
der typisk over 20 brunmaskede
siamesere – og 6 – 10 FW!
Siden er det jo gået svært
tilbage, både med SIA i det
hele taget og helt katastrofalt
med FW. Siden Britt Hansens
død er det så vidt jeg ved kun
Anne Wagner (Aslan), der
opdrætter FW.
Jeg begyndte derfor på et
tidspunkt at savne FW’en og
begyndte seriøst at overveje
at anskaffe en.
Det skal også nævnes, at min
hankat har FW mor.
Yderligere blod på tanden fik
jeg på Verdensudstillingen i
København i 2003, hvor jeg
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stod sammen med nogle
svenske og norske avlere,
som begge arbejdede på at få
FW mere udbredt.
Lige på det tidspunkt stod jeg
for at skulle anskaffe ikke
bare en, men 2 nye hunner ,
så FW måtte vente lidt. Men
her i efteråret 2004 fik jeg så
en mail fra Sverige vedr. en
mulig FW hun. Jeg fik billeder
og endte med at sige Ja Tak –
og hentede hende som sagt i
november 2004.
„Flower“ er lang og flot – ører
pænt åbne ved basis, kunne
sidde lavere. Øjenfarven var
meget lys tidligere – er bedre
nu, men ikke helt som ønsket.
Halen er lang, men ikke just
en pisk – og sådan er der så
meget. En lille hængemave
viser jo bare, at hun bliver en
god mor....er det ikke det, man
siger??

skinen skulle udforskes (bare
rolig: jeg tjekker HVER gang!).
Altædende indenfor tørkost,
så der må lægges afmålte
rationer ud.
Hun er nu – vistnok – parret
med min hankat, GIC Ayanth
Diacanthus, som skrantede
lidt på et tidspunkt – nyrerne –
men mirakuløst nok ser det
ud til, at han er i bedring!
Jeg håber selvfølgelig på, at
nogen af jer måske kunne
tænke jer at være med i FWavlen. Alene kan jeg jo ikke
stille så meget op.

Med de venligste hilsner
Lis Højensgård
Katteri Misbehavin’

Men én ting vil jeg fremhæve:
temperamentet!
Hun er elskeligheden selv
overfor ALLE! 2 af de hunner
jeg har, er lidt til den bestemte
side, for nu at sige det pænt –
hidser de sig op, går Flower
flegmatisk til side „Nå ja, hvis
det betyder så meget for
dig...“. Nysgerrig som alle
siamesere – her dog lige en
tand mere, hvad der har bragt
hende i fare, da vaskema-
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