
Af Florence McLean

Der er mange sider på internettet, hvor man kan 

fi nde oplysninger om Selkirk Rex, derfor er dette ble-

vet til en mere personlig beskrivelse af egne oplevel-

ser omkring indførslen til Danmark, samt en kort 

beskrivelse af racens genetiske historie.

Min interesse for Selkirk Rex

Jeg startede med at opdrætte katte (Orientalere) og 

hunde (Shih Tzu/Fransk Bulldog) i 1984. Men selv om 

jeg har været aktiv siden, har jeg ikke haft mange kuld 

gennem årene. Nogle gange er der gået fl ere år mel-

lem mine kuld. Jeg har været medlem af JYRAK (FIFe) 

og Dansk Kennel Klub i mange år. Det har for mig 

været interessant at holde mig ajour med det nye, der 

sker i katte- og hundeverdenen. Gennem årene har 

jeg interesseret mig for mange forskellige katteracer, 

men er ofte faldet for det mere ”specielle”.

Første gang, jeg så en Selkirk Rex, var helt tilfældig. 

Jeg surfede på internettet og faldt over en langhåret 

Selkirk Rex på en hjemmeside. Jeg syntes, den så sjov 

og spændende ud, og især temperamentet var jeg 

vild med. Den beskrives som laid back, kælen, lege-

syg, tålmodig og meget kærlig. Men da jeg aldrig 

har været interesseret i langhårede katte, blev det 

ikke til mere denne gang. Et års tid senere faldt jeg 
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igen over Selkirk Rex, men denne gang var det en 

korthåret. Det var en utroligt smuk rød Selkirk Rex-

han – jeg var solgt.

Jeg begyndte at undersøge mere om racen, og som 

tiden gik, og min viden blev større, blev jeg mere og 

mere vild med Selkirk Rex. Det til trods for, at jeg ikke 

havde set den i virkeligheden. Til sidst måtte jeg bare 

give efter og besluttede, at jeg ville have en, selvom 

racen ikke er anerkendt i FIFe.

Så gik jagten ind. Jeg vidste, hvad jeg ville have, som 

sædvanlig! Det skulle være en god repræsentant for 

racen af gode, sunde linjer, og det måtte gerne være 

en colourpoint eller chokoladefarvet. Den måtte 

også godt være homozygot for genet, som giver 

krøllet pels, hvis jeg kunne fi nde en, der tillige levede 

op til standarden.

Efter lang tids søgen kontaktede Serina Filler fra Kat-

teri Pointilistic i Østrig mig. Hun fortalte, at jeg kunne 

få en F1 (første generation ren Selkirk Rex) Selkirk 

Rex CP-killing. Det var Pointilistic Bangkirai, Yasmin. 

Det var først planlagt, at opdrætteren selv ville be-

holde hende, men nu havde hun ombestemt sig. Jeg 

var ikke længe om at sige ja tak til at købe Yasmin.
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Da min kæreste Bjarne og jeg hentede Yasmin i luft-

havnen, var vi meget spændte på at se hende i virke-

ligheden. Da jeg så hende, var jeg meget begejstret, 

hun var bare det, jeg havde ledt efter. Det var som at 

kikke på et får, med den krøllede pels. Til daglig kal-

der vi hende ”fåret” men hun lystrer det smukke 

navn Yasmin. Det bedste ved hende er temperamen-

tet – ja! Jeg er forelsket.

Jeg var selvfølgelig klar over, at Selkirk Rex ikke er 

anerkendt i FIFe, og det gør alt mere besværligt, men 

jeg tænkte, at det kunne være spændende at være 

med til at få racen godkendt i FIFe. Selkirk Rex er 

anerkendt i CFA, TICA, ACFA og GGCF.

Det viser sig at være lidt mere kompliceret end som 

så at få Selkirk Rex godkendt. Problemet er, at Selkirk 

Rex endnu ikke er stabiliseret nok typemæssigt. Det 

er der fl ere årsager til: Racen er ny, og det er svært at 

få det look, man gerne vil have. Det arbejdes der 

meget på. Det er også vigtigt, at man laver så meget 

udavl som muligt for at få en større genetisk spred-

ning inden for racen. Realistisk set ser det ud, som 

om der vil gå en del år, før Selkirk Rex vil være stabi-

liseret og godkendt i FIFe.
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Historien om Selkirk Rex

Selkirk Rex er udviklet fra en naturlig opstået muta-

tion. Den første kat med det gen, som Selkirk Rex 

bygger på, blev opdaget på den måde, at der i 1987 

blev født et kuld killinger på et internat i Wyoming, 

USA. I kuldet var der en krøllet tortie/hvid hunkat. 

Moderen var en blå tortie/hvid glathåret uidentifi ce-

ret hunkat. Den krølhårede killing fi k navnet Miss 

DePesto, og den var begyndelsen til Selkirk Rex.

Da Miss DePesto blev voksen, blev hun parret med 

en sort perser og fi k 6 killinger, både korthårede og 

langhårede.  Tre af killingerne var krøllede, resten var 

uden krøl. Ved nærmere undersøgelser og testpar-

ringer viste det sig, at Selkirk Rex-genet er dominant. 

Derfor skal der bare en Selkirk Rex til for at få killin-

ger med krøllet pels. På den måde har man udviklet 

Selkirk Rex ved at parre med Perser, British Shorthair, 

American Shorthair og Exotics. De samme racer bru-

ges i dag – dog ikke American Shorthair, som man 

stoppede med at bruge i 1997.

Genetikken for Curl (krøl)

Genet hos Selkirk Rex, som giver den krøllede pels, 

er dominant. Når man parrer en Selkirk Rex med en 
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BRI/EXO/PER (eller andre katte uden krøl), får man 

både Selkirk Rex og det, man kalder ”straight” (Sel-

kirk Rex uden krøller) i kuldet. Hvis man parrer Sel-

kirk Rex til Selkirk Rex, kan der både komme 

”straight” og Selkirk Rex. I disse kuld vil nogle af kil-

lingerne være homozygote (det vil sige, at de har en 

kopi af genet for krøller fra både moderen og fade-

ren). Heterozygote Selkirk Rex har kun en kopi af det 

dominante gen fra enten moderen eller faderen.

Hvis man parrer en homozygot Selkirk Rex med en 

anden kat uden krøller, får alle killingerne krøller, 

dvs. 100 %. Der er statistisk set 25 % sandsynlighed 

for at få ”straight”, hvis begge forældrene er hetero-

zygote. 50 % vil blive krøllede og heterozygote, og 

25 % vil blive krøllede og homozygote. Altså hvis en 

af forældrene er homozygot, vil alle killinger blive 

krøllede.

Første parring imellem en Perser (ss) og Miss DePesto 

(Cs) – (C er her dominant for Curl, og s er recessive 

Straight)

Parringer imellem curls:

De fl este homozygote Selkirk Rex har ikke den type, 

som man ønsker hos racen i dag. Mange har ringe 

pels, nogle mangler helt pels fl ere steder. 

Curly (Cs) x Curly (Cs)

75% Curly (25% Homozygot) og 25% Straight

 C s

     C CC Cs

      s Cs ss

Homozygot Curly (CC) x Curly (Cs)

100% Curly (50% Homozygot)

 C C

C CC CC

s Cs Cs

Perser x Miss DePesto

Første kuld 50% Curly, 50% Straight

 s s

C Cs Cs

s ss ss
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Parringer imellem straight og Curls:

Det langsigtede arbejde for racen

Det ses ovenfor, at ”straight” (de killinger i kuldet, 

som ikke er krøllede) er vigtigt for den fremtidige avl 

af Selkirk Rex. Der diskuteres for tiden meget omkring 

avlsværdien af ”straight”. Nogle mener, at de vil blive 

meget værdifulde i fremtiden. Især når der på et tids-

punkt bliver lukket for udkrydsning til andre racer. Der 

er fl ere klubber, der allerede har fastsat et tidspunkt 

for, hvornår man skal stoppe med udkrydsning. 

(CFA: Kittens born on or after January 1, 2010 may 

have only Selkirk Rex or British Shorthair parents. 

Kittens born on or after January 1, 2015 may have 

only Selkirk Rex parents.). 

Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke 

mere kan lave udavl, så det er vigtigt at arbejde for, 

at man kan blive ved med at bruge ”straight” i frem-

tiden.

Problemet nu er, at ”straight” ikke kan udstilles, og 

derfor er der ikke mange, der beholder dem i avlen. 

Der fi ndes en del Selkirk Rex-hanner, som går videre 

i avlen, men der er ikke mange ”straight”. Det disku-

teres yderligere, om man skulle arbejde på at få 

”straight” anerkendt, så de også kan udstilles. Dette 

ville gøre ”straight” mere attraktive at beholde i 

 avlen og dermed sikre en større motivation for at be-

holde det avlsmateriale, som kan sikre en genetisk 

spredning.

Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kan udstille mine 

Selkirk Rex i FIFe på sammen vilkår som andre aner-

kendte katteracer. De må gerne komme med på ud-

stilling og blive bedømt, men kun for at blive vist 

frem for den ene dommer og få en bedømmelse. 

Desværre har man heller ikke mulighed for at give en 

nominering (eller noget lignende) til ikke-anerkendte 

racer i modsætning til andre FIFe-klubber i Europa. 

Dette ville ellers kunne fremme interessen for nye ra-

cer, da det ville betyde, at de kom på scenen og blev 

set af publikum. Det er ærgerligt, at en kat som min, 

der er eneste individ af racen i Danmark på en udstil-

ling ikke ses af publikum, men kun af en dommer. 

Sidst jeg var på udstilling med Yasmin, var domme-

ren ked af, at hun ikke kunne få Yasmin på scenen, 

og det måtte jeg jo medgive hende!

Når jeg udstiller mine sphynx, tager jeg gerne mine 

Selkirk Rex med. For tiden arbejder jeg primært på 

en godkendelse i FIFe, men jeg vælger at udstille 

mine Selkirk Rex, når jeg har mulighed for det. Og så 

håber jeg, at der i fremtiden vil blive mulighed for at 

udstille mine Selkirk Rex i FIFe i Danmark med en 

FIFe-godkendelse.

Curly (Cs) x Straight (ss)

(50% Curly, 50% Straight)

 C s

     s Cs ss

     s Cs ss

Homozygot Curly (CC) x Straight (ss)

(100% Curly)

 C C

s Cs Cs

s Cs Cs

Calicurl Sweet Sugar Candy Moon, SRS sn
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Nuværende arbejde for racen

Lige nu er vi en del opdrættere, som er gået sammen 

i Europa og arbejder for at få Selkirk Rex godkendt i 

FIFe. Der kræves bl.a. femten F3 Selkirk Rex og fem 

F5 Selkirk Rex. Vi arbejder sammen om at få en stan-

dard, og vi er desuden nogle, som importerer F3 Sel-

kirk Rex, for på den måde at få adgang til det mate-

riale, som vi skal bruge. 

Jeg har selv to F3 Selkirk Rex på vej fra USA. I USA er 

der opdrættere, som arbejder med F3 og F5 Selkirk 

Rex, og derfor har jeg valgt at importere og arbejde 

sammen med dem. Samtidig er vi begyndt at lave vo-

res egne linjer af fl ere generationer rene Selkirk Rex. 

Jeg håber, at Yasmin snart bliver drægtig, så der for-

håbentligt kommer killinger inden længe. Det vil 

være det første Selkirk Rex-kuld i Danmark, og de vil 

være F2 Selkirk Rex.

Det er lidt kedeligt at være den eneste, som ejer og 

opdrætter Selkirk Rex i Danmark, og derfor håber jeg 

og opfordrer til, at fl ere vil begynde at interessere sig 

for racen og være med til at forme, udstille og ”op-

bygge” racen. Det er meget spændende at være 

med til at bygge en ny race op på denne måde, og 

jeg elsker en god udfordring. I er alle velkomne til at 

kontakte mig for yderligere information eller bare for 

en snak. Jeg har lavet en hjemmeside for Selkirk Rex 

i Danmark. Der er sjovt nok interesse for Selkirk Rex 

som kælekat her i landet, og jeg har allerede folk på 

venteliste for en killing. 

Florence McLean
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