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Tabbymaskede siameseres
historie
Sakset fra TABBY POINTED SIAMESE CAT
SOCIETY´s hjemmeside:
http://www.geocities.com/cat_tedjones
Oversat af: Lone Ebbesen
De tabbymaskedes historie
starter meget tidligt i det
20.århundrede, hvor de første
gang bliver nævnt i ”The Book
of the Cat” af Frances
Simpson. I 1940’erne blev de
opdrættet af Mrs Hood i
Skotland, og der findes
fotografier, der er dateret
1944/49, men kattene blev
hverken særlig kendt eller
populære.
Det første seriøse opdræt
startede i 1960’erne hos to
opdrættere, der ikke kendte
hinanden. Miss E. Alexander’s
brunmaskede hunkat, Lady
Me, fik en tabbymasket
hunkilling ved navn Patti. Lady
Me slap ud lige før hun skulle
til Mrs. Buttery’s hankat,
Druid, så hun var formentlig
blevet parret to gange, først af
en ukendt kat, derefter af
Druid, så Patti’s far kan have
været både den ene og den
anden. Mrs. M. Bennett havde
en tabbymasket hunkat ved
navn Misty efter en halvblods
siameser, der hed Tiggi. Patti
blev senere parret til Mrs.
Buttery’s hankat Samsara
Saracen og fik seks killinger,
to brunmaskede og fire
tabbymaskede. Tabby’erne
blev udstillet som ”Any Other
Variety” (”ikke-anerkendt
farve” o.a.) på The Croydon
Cat Club Show i 1961, hvor
de var genstand for en stor
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interesse, og alle blev solgt
meget hurtigt. Misty kom hen
til en Mr. R.A.Pears og blev
omdøbt til Miss Tee Cat. Hun
blev senere parret til Mr. &
Mrs. Warner’s Spotlight
Troubador, og familien
Warner blev forelsket i de
tabbymaskede og fik en af
kuldet, en killing ved navn
Praline. De første
generationer var kendt som
Shadow- eller Lynx-points, og
de var registreret som
opdrætsnummer 36, AOV
(”ikke-anerkendt farve” o.a.).
Lige fra de første udstillinger
var kattene en sensation.
Deres type var superb, og det
var en lang kamp for at få
dem anerkendt som
siamesere. Der blev søgt om
at de skulle få et
opdrætsnummer og
championstatus, og endelig i
1966 blev det bevilliget af
GCCF, som gav dem
opdrætsnummeret 32 for at
vise, at deres opdræt var
holdt adskilt fra 24-numrene.
I 1966 fik Spotlight Penny Lynx
sin Champion-titel som den
første. Hun var efter en
parring mellem Whiteoaks
Malahide og Praline. Snart fik
andre katte titler, deriblandt
Mrs. D.Yorke’s Ch. Reoky
Cheetah. I 1971 oprettede
GCCF den nye titlen Grand
Champion, og den første, der

Sup.Gr.Ch. Moondance Jocasta

vandt denne nye titel, var en
tabbymasket, Mrs. A.Aslin’s
Gr.Ch. Seremban Liger, der
senere blev Mrs. J.Brain’s
avlshan.
I 1975 oprettede GCCF deres
eget ”Supreme Show”. Efter
de første to udstillinger
oprettede GCCF titlen
Supreme Grand Champion.
Mrs. J.Brain’s
chokoladetabbymaskede
hunkat af eget opdræt
Sup.Gr.Ch. Moondance
Jocasta, en datter af Gr.Ch.
Seremban Liger, havde været
med på det første Supreme
Show og var blevet BISvoksen. Hun fik titlen
Supreme Grand Champion
med tilbagevirkende kraft, og
var derfor den første, der
opnåede denne ære.
På seksten år var de
tabbymaskede gået fra at
have været et ikke-anerkendt
opdræt til at være toppen af
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Sup.Gr.Ch. Zachary Apollo

Sup.UK.Gr.Ch. Tabbra Bon Chance

racekattesporten. Den næste
siameser, der blev Supreme
Grand Champion, kom i 1982,
og igen var det en
tabbymasket, nemlig
Sup.Gr.Ch. Zachary Apollo, en
chokoladetabbymasket han,
opdrættet af Mrs. J.Lynn, ejet

af Mrs. D.Sillis. I 1984 vandt
Mrs. M.Hunt’s
rødtabbymaskede han,
Sup.Gr.Ch. Soria Sanjo
Panza, titlen. Han var søn af
Sup.Gr.Ch. Zachary Apollo.
Derefter måtte de
tabbymaskede vente 11 år

Sup.Gr.Ch. Soria Sanjo Panza

Sup.UK.Gr.Ch. Brookwell April Rose

indtil 1995 på deres næste
Supreme-titel-vinder. Denne
gang var det Mrs. S. Brook’s
bruntabbymaskede
Sup.UK.Gr.Ch. Brookwell April
Rose. I 1997 triumferede de
tabbymaskede igen, denne
gang i form af den
chokoladetabbymaskede
Sup.UK.Gr.Ch. Tabbra Bon
Chance, opdrættet og ejet af
Mrs. E.Myles. Det er stadig de
tabbymaskede, der
bestemmer farten i
siameserverdenen. Åben
klasse er ofte godt fyldt op
hos de tabbymaskede, og
deres antal overstiger ofte de
fuldmaskedes. De bliver nu
opdrættet aktivt i alle de nye
farver.

Gr Ch Shermese Tigers Eye

Ch. Killdown Midas
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