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MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr 
Gåvoprenumeration 50 kr
(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående
nummer och ange namn och adress.

RYSKA POSTEN

OMSLAGSBILD 
EC S*Sagoland’s Kapris,DM
Ägare och foto: Sari Kulha

MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 3/2009     årgång 32

NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av december.
Material till tidningen vill vi ha 
SENAST den 15 november.

ANSVARIG UTGIVARE
Martin Hjertstrand
031-701 05 13

REDAKTION
Elisabeth Larsson
0523 - 702 71

Berit Arlebjörk
031 - 24 48 83

LAYOUT
Berit Arlebjörk

TECKNINGAR
Mary-Ann Andersson

TEXTER OCH PAPPERSBILDER
SKICKAS TILL
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
ryskaposten@
russianblueklubben.se

DIGITALA BILDER TILL
rpfoto@
russianblueklubben.se

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL
utstallningsredaktor@
russianblueklubben.se

ADRESSÄNDRING MEDDELAS TILL

Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15, 417 63 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Ryska Postens inne-
håll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in

material anses 
medge sådan 

hantering.

Skicka med franke-
rat svarskuvert om 

insända fotografier
önskas i retur. 

Redaktionen 
förbehåller sig 

rätten att korta 
och redigera 

insänt material.
Redaktionen 

ansvarar ej för 
icke beställt 

material. 

För riktighet i 
sak och innehåll 

i publicerade 
artiklar och in-

sändare ansvarar 
respektive för-

fattare.

Åsikter och 
värderingar 

i brev, insändare 
och artiklar är 

skribeternas 
egna.

Tänk på 
att hålla en 

anständig ton i 
insänt material.

www.russianblueklubben.se
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Rysslook för mig
Pus på tur!
Historien om en gammal kattkäring
Apropå rysslook
Vi har blivit kattnappade!
Alexej och Kismet har ordet
Det ska vi fira!
Bertil Stade 95 år! + Bokrecension
Att önska fram en kattunge
Susanssin på resande fot
Ny ordkunskap tack vare katten
Ryssar i Berlin 
Farligt att lämna katten  utan tillsyn på utställning?
PRA-undersökning på Bagarmossens djursjukhus...
Bildreportage från utställningen i Varberg...
Samtal om russian blue
En händelserik helg med strålande vackra katter!
Kullinformation
Avelshanar 
Ryska Boden
Bertil Stade + Ryssar som öppnar dörrar
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, 
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Oj, vad tiden rusar på! Nyss var det vår och nu är det redan höst. 
Tack vara duktiga klubbmedlemmar har vi fått in material för att knåpa
ihop ytterligare ett nummer av Ryska Posten. Vi hoppas att det finns läsning
för alla.

Russian Blue Klubben och många av dess medlemmar vill ju värna om den
skandinaviska russian blue-typen, trots att man på utställningarna den
senaste tiden sett allt färre ryssar med det utseendet. Fast kanske är den tren-
den på väg att vända? Låt oss hoppas på det. 
Men för att nya vackra ryssar ska kunna ställas ut och användas i avel i fram-
tiden krävs det ju att de fertila hanar och honor som finns i dag verkligen
används i aveln. Just nu har vi tio vackra unghanar på avelshanelistan som
bara väntar på att intresserade uppfödare ska höra av sig med parningsför-
frågningar!
Det är en upplevelse att få följa en kattmamma genom dräktigheten och för-
lossningen och sedan se henne uppfostra sina små charmtroll. 

Berit och Elisabeth 
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Matte säger att jag kanske ska bli avelshane när jag 

blir stor, men jag vill stanna här hos dig mamma!
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men ett fullmatat höstnummer av Ryska Posten!
Ledigheten har tagit slut på alla tänkbara sätt här hemma.
Disentis, som gjorde utställningsdebut vid två år och nio
månaders ålder i Varberg 1/8, har tagit det där med
höstens ankomst och slutet på lata dagar i sydostläge på
allvar och nu satt igång att löpa igen. I motsats till matte
och husse tycker hon att det är helt okej att tjuta mest
hela tiden och det spelar liksom heller inte någon roll i
vilket rum vi befinner oss eller var hon själv befinner sig.
Finns det en pojke som kan höra henne så… Man tyck-
er kanske att en katt borde ha snappat upp att det är de
tvåbenta som bestämmer över sådana saker, men å andra
sidan så är väl (o)ljudet ett sätt att övertala oss. Vi får se
hur länge vi kan agera obevekliga – efter två kullar i tät
följd och kattungar här hemma från 31 oktober till 31
maj så är lugnet ganska befriande. Tystnaden var det
också tills alldeles nyligen.
Något klubben ordnat under sensommaren är en
Facebook-grupp för RBK-medlemmar (och katter). En
möjlighet till direktutbyte av ord, tankar och bilder med-
lemmar emellan som tidigare inte funnits, så har du ett
konto där eller har tänkt skaffa ett så är det bara att söka
upp Russian Blue Klubben-gruppen och vara med i den
gemenskapen.
Nu ska jag avrunda det här lite snabbt så att du får läsa
allt som nog är betydligt mer intressant än vad jag har att
skriva och samtidigt hoppas att hösten blir väderleks-
mässigt trevligare än vad sommaren var…

Martin 

Greta Berg 1920-2009
En stor kattvän har lämnat oss.

Greta Berg var russian blue-uppfödare
med stamnamnet Bräckans. Hon köpte
sin första rysshona av mig, Strömkarlens
Lomowa Aljosja Petrovna (Liten). Liten
gick bort förra hösten, drygt 20 år gam-
mal. Vi var båda med och startade
Independent-klubben Vänerkatten. Vi
hann med många utställningar under
många år i både Sverige och Norge och vi
var även på två utställningar i London och
Birmingham. Dessa utställningar var
mycket intressanta. Greta älskade sina
katter och skötte dem perfekt.

May Jacobsson

Foto: Carina Nicklasson

Attityder

EP Limelight’s Nemo DSM och 
PR Kirstejn’s Grey Wolf by Maxi 
har olika uppfattningar om utställningar.

Charlotte Bredberg

S*Mudhoneys Minni

Ägare: Katja Impivaara & Leo Ursin
Foto: Jan Nyström
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Materialet är hämtat från SVERAK:s hemsida:

KLASS 2 – Supreme (Europa) Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme (Europa) Premier
(SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter
och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP.
Katt i klass 2 rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Premier och certifikatet
till CAPS. EP-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.

KLASS 1 – Supreme Champion (tidigare Europa Champion)
Klass för raskatt som har titeln Supreme (Europa) Champion (SC). Katt i
klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar
inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass
1 rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Champion och certifika-
tet till CACS. EC-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.

KLASS 4 – Grand Internationell Premier
Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium
Suprême)

KLASS 3 – Grand Internationell Champion
Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat
Suprême)

Närvarande: Sven Backström, Martin Hjertstrand, Stefan Karlsson,
Jan Nilsson, Benny Widar och Carina Nicklasson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötesordförande valdes Martin och till mötessekreterare valdes
Carina.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
a) INFOTIDNING
Arbetet fortskrider. 

b) TILLÄGG TILL FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Beslut om uppvaktning av jubilar togs.

c) Att anordna ett russian blue-seminarium. 
Frågan bordlades tillsvidare.

d) Styrelsen ser över informationsmaterial. 
Materialet till powerpoint-presentationen ses över.
Beslutas att efterlysa kort av russian blue-katter från medlemmar, 
till fotoarkivet, i Ryska Posten samt på hemsidan.
Beslutas att inköpa en hårddisk på 1000 GB för att kunna spara foton
och övrigt material, till en kostnad av cirka 1 000 kr. 

RYSKA BODEN
T-shirts och tygkassar är nu klara och annonseras på hemsidan samt i
kommande Ryska Posten.
Förslag att kolla upp styckpriser på beställning av huvjackor. När
prisförslag finns kollas det upp hur många medlemmar som kan vara
intresserade.

SKRIVELSER
a) Brev från samordnaren för rasrådet för russian blue.
Styrelsen formulerade ett svar.

b) Förslag från enskild medlem angående ögonspegling.
Styrelsen formulerade ett svar.

c) Förslag från enskild medlem angående att ha ett forum på Russian
Blue Klubbens hemsida.
Be medlemmen att komma med ett utförligare förslag för ett diskus-
sionsforum för Russian Blue Klubbens medlemmar, antingen på eller
utanför hemsidan.

EKONOMI
Den är fortsatt god.

RYSKA POSTEN
a) Utlottningen av presentkort på prenumerationer av tidningen

Kattliv är klar. Presentkorten är skickade till vinnarna. 

b) Önskemål från redaktionen om en utställningssekreterare.
Sven åtar sig detta.

PRA
Ny information från Finland översätts till kommande Ryska Posten
samt för  hemsidan.

POKALER
a) Pokal till S*Cosack’s Nurejevs minne.
Diskuterade vidare kring kriterierna. 

BESLUT TAGNA VIA E-POST
Då det kommit flera efterfrågningar på de gamla Ryska Posten, som
inte längre finns i lager och därför måste kopieras, beslutades att
trycka upp några exemplar extra av de äldsta numren av Ryska
Posten.

HÄLSOKOMMITTÉN 
Russian Blue Klubben tillfrågades i slutet av 2008 om att ingå i en
hälsokommitté tillsammans med andra rasringar.
Kontakt tas med ansvarig för hälsokommittén då aktiviteten inte varit
så hög. Styrelsen diskuterar därefter om vi ska fortsätta att delta.

VÅRA KATTER
Raspresentation av russian blue i Våra Katter diskuterades. 
Russian Blue Klubben kommer att bidraga med material till tidning-
en. Förfrågningar om deltagande i en uppfödarannons bland klub-
bens uppfödare görs.

FACEBOOK
Diskuterades hur Russian Blue Klubben ska finnas med på Facebook.
Russian Blue Klubbens stadgar och beslut skall följas.
Martin skriver om detta till kommande Ryska Posten.

RYSSALMANACKORNA
Beslut togs att trycka 350 st almanackor samt att priset sänks till 
99 kr. 

ÖVRIGA FRÅGOR 
Diskuterades att eventuellt byta från Plusgirot till bankgiro.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Preliminärt mot slutet av året/början av kommande år.

MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare Mötesordförande
Carina Nicklasson Martin Hjertstrand

Styrelsemöte i Russian Blue Klubben i Vänersborg 090822

Ändringar angående certifikat vid utställningar

Argentum’s Mika med mamma, 
CH Melkeveiens Cassiopeia. 
Foto och ägare: Bodil W. Schmidt & 
Kim Christoffersen.
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Nu går det bra att boka eller preliminärboka nästa års ryssalma-
nackor. Eftersom almanackorna tidigare år har blivit en sådan
stor succé så kan det vara bra att vara ute i god tid!

Beställ på ett av följande sätt:
E-posta till collusor@telia.com
Ring 0521-607 26
Skicka ett brev eller vykort till Carina Nicklasson, 
Södra Järnvägsgatan 9, 462 36 Vänersborg

Tala om hur många almanackor du vill boka. Vill du prelimi-
närboka så hör jag av mig när almanackorna är tryckta, och
dubbelkollar antal beställningar med dig. Vill man boka en
almanacka nu så går det bra att beställa flera almanackor längre
fram, om man så önskar.

De uppfödare som upprätthåller klubbens gamla, fina tradition
att skänka medlemskap i Russian Blue Klubben till sina katt-
ungeköpare får gratis almanackor till dessa.

I år sänker vi priset till 99 kr/st (inklusive porto).
Liksom tidigare kommer vi att ha ett paketpris: köp fem alma-
nackor och betala för fyra.
Vi beräknar att almanackorna ska vara tryckta och klara för
utskick under december månad.

Vi hoppas att almanackorna för 2010 blir minst lika fina och
populära som de för tidigare år!

Berit, Elisabeth & Carina

Beställning av ryssalmanackor för 2010

Presentkort på tidningen Kattliv
Här nedan presenteras vinnarna i utlottningen av presentkort
på tidningen Kattliv, som annonserades i förra numret av
Ryska Posten:
Anna-Lena Wennergren, Ulla Berglund, Ingrid Ekholm, Karin
Johansson, Karin Håkansson, Maria Adolfson, Elise Khatri,
Bruno Runesson, Victoria Andersson, Ewa Wijk Stenström.
Presentkorten har skickats ut.
Russian Blue Klubbens styrelse

Kullabygdens Kassimirs minnespokaler

Carina Nicklasson har instiftat detta pris till minne av sin första
ryss.

Alla ryssägare kan nu skicka in kandidater till minnespoka-
lerna för 2010. Kategorierna är som tidigare två: 
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare det utseendet, men självklart kan
alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din ryss är så speciell! Eller någon
annans ryss, som du känner och skulle vilja nominera.

Det är överhuvudtaget roligare med ”okända” ryssar; som kan-
ske aldrig, eller sällan, varit utställda eller använda i avel.
Självklart har alla ryssar, kända som okända, lika stor chans att
vinna, och visst vore det väl roligt om just din ryss vann en
pokal? Det går också bra att nominera någon annans ryss.
Enväldig jury och domare är Carina Nicklasson.

Senast 10/12 -09 önskar jag att få nomineringarna.
Papperskort skickar du till: 
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9, 462 36
Vänersborg.
Digitala kort skickar du till: collusor@telia.com 
Glöm inte att skriva en text där du berättar varför du vill nomi-
nera just din föreslagna ryss.

Rekommendationer vad gäller ögonspegling 

Russian Blue Klubben rekommenderar, i likhet med russian
blue-klubbarna i Finland och Norge, att de svenska russian
blue-uppfödarna och ägarna till avelshanarna ögonlyser sina
avelskatter före parning. Detta i syfte att upptäcka eventuella
fall av PRA.

En ögonlysning visar enbart om katten har utvecklat sjukdo-
men - den kan ändå vara en frisk bärare. Vi vill därför betona
att en ögonlysning inte friskriver katten för framtiden utan
endast visar om katten i nuläget har, eller inte har, utvecklat
sjukdomen. Man bör därför ögonlysa sin hona inför varje par-
ning, och sin avelshane inför första parningen och därefter
förslagsvis årligen under hanens fertila tid.

Russian Blue Klubbens styrelse

Ryssfest i väst

Ryssfest i väst planeras i Göteborg, lördagen den 24/10 
kl. 19.00.
Vi planerar att åter boka bord på restaurang Sukhothai, Lilla
Kyrkogatan 2/Drottninggatan 17, som är en trevlig restaurang
med god och billig mat. Restaurangen ligger nära domkyrkan,
och det är samma restaurang som vi tidigare har träffats på.

Alla medlemmar hälsas välkomna! Man behöver inte vara
utställare eller uppfödare för att komma, det räcker att man är
medlem i Russian Blue Klubben. Ta gärna med äkta eller
oäkta hälft, även om hon/han inte är medlem i klubben. Vi
har det alltid väldigt trevligt och roligt på våra träffar! Ni som
inte känner så många i klubben får nu ett bra tillfälle att träffa
och umgås med era klubbkamrater.

Anmälan görs senast 18/10 till Carina Nicklasson. 
Antingen via telefon 0521-607 26, eller 
via e-post: collusor@telia.com.

Utställningsredaktör

Sven Backström är nu utsedd till Russian Blue Klubbens
utställningsredaktör.
Alla utställningsresultat skickas till honom på e-postadress:
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

Russian Blue Klubbens styrelse

Mer om ögonsjukdomar
I slutet av juli kom ännu en rapport från Finland om ögonsjuk-
domar hos russian blue.
Finska Russian Blue Föreningens avelsråd har ordnat tre styck-
en ögon-undersökningar där 39 ryssar har deltagit. Sammanlagt
har 50 ryssar ögonlysts i Finland. 
Man har funnit en katt med PRA och sex katter som misstänks
ha PRA, men de måste undersökas igen efter ett år för att man
ska veta säkert. Man har även funnit grå starr (katarakt) på ett
stort antal av de undersökta ryssarna.
Även de svenska russian blue-uppfödarna har börjat undersöka
sina katter, men vad vi känner till har inga ögonsjukdomar upp-
täckts på de svenska ryssarna hittills.
Red.
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1. När man pratar om rysslook så går det
aldrig att komma förbi ”gamla Bubban”,
dvs. Skvallergränds Olga Alexandrovna
(född 1974). Bilden intill är nog så nära
instruktionsboken man kan komma.
Fortfarande. En kort bred kil, stora och
mandelformade ögon med bredd emel-
lan, stora, öppna brett placerade öron
som är placerade med balans på huvudet,
varken för upprätta eller för utåtriktade.
Man kan också ana sig till den flata skal-
len med tillräcklig höjd för att kunna
skapa den viktiga distinkta vinkeln vid
ögonbrynen. 

Och så till den lilla detaljen som
jag vill peka på här – nämligen ögonens
form och placering. Formen ska vara
mandelformad och inte rund, men ögo-
nen får absolut inte vara för smala. Såväl
helt runda ögon som för smal mandel-
form bidrar till att den distinkta ryssloo-
ken går förlorad. Vad gäller placeringen
så tänker jag nu inte på avståndet mellan
ögonen, som ju förstås ska vara med
bredd emellan, utan på hur själva ögat i
sig är placerat horisontellt. Om man tän-
ker sig en linje mellan ögats två ”änd-
punkter” så ska den linjen bara luta rela-
tivt svagt uppåt utåt kanten.

2. En nutida katt som illustrerar detta på
ett alldeles utmärkt sätt är Barynia’s
Wilmer. Formen, placeringen och storle-
ken på ögonen är helt excellenta. En fan-
tastisk rysslook.

3. Ytterligare ett fint exempel på denna
detalj är bilden på Sussansin Makes You
Smile. Utöver detta verkar han dessutom
ha ett mycket vackert nosparti med en
rak näsa, fina morrhårskuddar och en
distinkt vinkel vid ögonbrynen. Han är
dessutom bara fyra månader på bilden.
Jag har beundrat hans mycket vackra
mormor, Graymalkin’s Yearning Ofelia,
på flera bilder i Ryska Posten och ryssal-
manackor under senare år. Roligt att se
att den klassiska rysslooken förs vidare till
kommande generationer på detta sätt.

4. Även halvamerikanska Zarin Querida
Maia är ett utmärkt exempel på just
denna detalj vad gäller rysslooken. En
helt excellent placering, form (och stor-
lek) på ögonen. Hon är visserligen lite
annorlunda typad än de andra tre men en
vacker ryss ändå, och också med utpräg-
lad rysslook enligt min mening. 

Självklart krävs det mer än just denna lilla
detalj för att skapa en bra russian blue,
eller för den delen en perfekt rysslook.
Men för att den där magiska känslan att
stå inför en riktigt vacker russian blue
skall infinna sig så kan inte jag tänka mig
att den här detaljen kan saknas. Precis
som med en god middag, råvarorna, til-
lagningen är grunden men utan den rätta
kryddningen riskerar ändå allt att falla
platt till marken

BG Fältström
Mistlurens uppfödning

Rysslook för mig
I förra numret av Ryska Posten fick vi läsare en uppmaning av redaktionen att
skicka in just vår egen uppfattning om vad rysslook är för något. Det var för-
stås omöjligt för mig att låta bli… Intressant nog behövde jag inte heller leta
så värst länge efter lämpliga bilder för att illustrera vad jag menar. Fyra bilder
i samma tidning (RP - 2/09) var helt klockrena för att visa på en detalj som
enligt min mening är en väsentlig del av rysslooken.

1. Skvallergränds Olga Alexandrovna (Bubban)

2. Barynia’s Wilmer

3. Sussansin Makes You Smile
4. FIN*Zarin Querida Maia
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gått amok i cockpit. Anzhelika har en
pels som kjennes ut som plysj, og gjør
bare fluer fortred, men likevel. En livredd
katt i cockpiten er ikke bare bare. Faktisk
hadde et fly på vei til Brussel måtte nød-
lande fordi katten hadde kommet seg løs
og inn i cockpiten. Eieren skulle bare la
noen små barn klappe katten, og tok pus
ut av bagen... ikke å anbefale. 

Om Anzhelika kunne fått bestemme
hadde vi nok ikke reist i det hele tatt,
men det behøver  faktisk ikke være så
skummelt å fly, hverken for mann eller
pus. Katten vet jo faktisk ikke at man er
mange tusen meter over havet. Mange
rare lyder og lukter er det jo, og kattene
merker nok godt trykkforskjellen. Men
det er mulig å gjøre turen litt mindre
traumatisk for pus. 

I forkant av turen bestilte vi plass til katt-
ten i kabinen og kjøpte en sherpa reise-
bag. Det er ikke plass til mer enn to dyr i
kabinen på en flygning, og bagen må ha
visse mål, så det er lurt å undersøke dette
med flyselskapet på forhånd. For å sikre
at Anzhelika skulle føle seg trygg i bagen
startet vi å bruke den en måned i for-
veien. Kjæresten min pleier å ta med kat-
ten i bagen til en park i nærheten av der
vi bor, så går de sammen hjem. De er
utrolig søte sammen, selv om han nok
har vært rimelig flau når han har møtt
venner. Om det kommer hunder eller
andre skumle skapninger hopper katten
raskt inn i bagen. Reisebagen vi hadde
med var altså et «home away from
home». 

Dagen vi skulle reise fikk Anzhelika vel-
dig tidlig frokost slik at maten skulle være
ferdig fornøyd på turen, og jammen gikk
ikke katten på do også. Juhu! En god start
på det som skulle være to flyturer og til
sammen 9 timer på tur. Første hindring
på vei ombord var sikkerhetskontrollen.
For pus måtte ut av bagen (det ville hun
absolutt ikke), og bagen måtte til gjen-
nomlysning.  Sikkerhetsvaktene lurte på
om den fine pusen var rasekatt. En slik en
hadde de nemlig ikke sett før. En Russian

Blue  forklarte de stolte eierne, mens den
stakkars katten kravlet seg tilbake inn i
bagen med svette poter og varme ører.
Med i håndbagasjen hadde vi et lite reise-
kattetoalett (de som gjennomlyser slikt
har sikkert sett mye rart, for de lettet ikke
på et øyenlokk) og kattesand. Og mellom
to flyturer fikk pus tilgang på «sitt toa-
lett».

Anzhelika pep litt når flyet lettet og lan-
det, men hun roet seg raskt når vi snak-
ket til henne, og resten av flyturen lå hun
stille i bagen. På den siste etappen over
Finnmarksvidda i bil sov hun endelig i
bagen. Etter en kort båttur til holmen var
vi i hus, sammen med et king size katte-
toalett som familien min hadde gått til
innkjøp av. I tilfelle «utetoalettet» ikke
var godt nok for katten. Bare det beste for
pus. Anzhelika fant seg fort til rette,
utenfor, inne i, og under hytta. Det var
utrolig morsomt å se hvordan «villdyret»
våknet og katten sprang opp på utkikks-
poster, lurte i gresset og rundt hytta. Det
må ha vært enormt mange inntrykk for
en liten katt å fordøye, for hun la seg godt
til rette ved peisen i hytta hver kveld. Klar
for vask og kos, og kanskje også noen
drømmer om krøkebærtuer, edderkopper
og annet rart hun fant ute. 

Turen sørover gikk greit, selv om pus ikke
forstod helt hvorfor hun ikke kunne være
igjen på hytta. Hvorfor forlate fersk
torsk, mus, deilig kaldt klima nordpå, for
en lang flytur til varme og regn sørpå? 

Sommerhilsen fra Ida, Bård og
Anzhelika, kanskje verdens nordligste
russer!

Liten norsk ordlista
Pus = kisse, kissemiss
Hytte = stuga, fritidshus
By = stad
Innrømme = erkänna, medge
Anbefale = rekommendera
Mål = mått
Skapning = varelse, figur
Poter = tassar
Fordøye = smälta
Krøkebærtuer = kråkbärstuvor
Edderkopper = spindlar
Rart = konstigt, märkvärdigt

Pus på tur!
Anzhelika er en snart fire år gammel russer som denne
sommeren skulle være med meg og kjæresten på ferietur
til Nordkapp. Nordkapp kalles også verdens tak og er vel-
signet med midnattssol, arktisk klima og turister.
Nordkapp kommune er fylt med skilt som: verdens nord-
ligste by, verdens nordligste fiskelandsby, verdens nordlig-
ste bensinstasjon, og nå kanskje også verdens nordligste
Russian Blue? Ferieturen skulle gå til en liten holme hvor
vi har hytte, og hvor pusen kunne spankulere fritt
omkring, uten at vi behøvde å bekymre oss for biler og
slikt. Det hender at noen reinsdyr svømmer over til hol-
men, men et besøk av Rudolf skulle nok Anzhelika takle
så lett som bare det.

Vanligvis bor vi i Bergen (på vestlandet i Norge) og Anzhelika
er innepus i byen, og delvis utepus på landet der mine foreldre
bor. Anzhelika er vant med tur i buss, og i bil, men fly hadde
ikke prinsessepusen reist med før. Jeg må innrømme at jeg
våknet noen netter med kaldsvette etter å ha drømt at katten
klorte seg ut av bagen, og flyet måtte nødlande etter pus hadde
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Att berätta om Else-Marie-Qvarnström
och Guldvingens russian blue-uppföd-
ning är som att ta ett stort kliv bakåt i
svensk russian blue-historia. Fast allting
började egentligen med en bonnkatt och
en veterinär vid namn Sandstedt. 

Familjen Qvarnström hade först en katt
vid namn Mirran som var ganska olycks-
förföljd. Under sitt korta liv råkade hon
ut för alla tänkbara sjukdomar och olyck-
or. Detta troligen för att hon var utekatt
och livet kan ju vara hårt för en katt i
stan. Mirran blev bara 3 år och hade
under sitt korta liv varit hos veterinären
sjutton gånger. Hon kom hem med sår i
huvudet, livmoderinflammation och
parasiter av alla de slag. Det var veterinär
Sandstedt som tyckte att en ryss skulle
vara bättre: ”Dom är vana att vara inne,
fru Qvarnström, och dom vill inte gå ut
om vintern, för dom tycker att det är för
kallt”. Sandstedts dotter var förresten
ägare till Blue Bell of Finlandia.

Den första ryssen hos Guldvingens var
Marisjka af Braheborg. Hon kom till
familjen i april 1965. Efter att ha varit på
utställning i Huskvarna kom hon med
buss klockan tolv på natten. Båda hennes
kullsyskon hamnade i USA. Ett av dessa
dyker senare upp långt bak i stamtavlan
på en rysshona som Else-Marie
Qvarnström importerade från USA.

Efter två misslyckade försök till
parning åkte Marisjka till den rutinerade
Ohl av Olsenburg. I den kullen föddes
bland andra Guldvingens Molly och
Musse, vilka vi kan finna i nästan alla nu
(1998) levande ryssars stamtavlor.
Kanske inte synligt men fortsätter man
lite bakåt i tiden så finns de där. Till det
enorma priset av 225 kronor såldes
Guldvingens Musse till Elsa Fransson
med uppfödarnamnet Tricolor. Else-
Marie berättade senare att hon ångrade
detta eftersom han hamnade i en ”kattfa-
brik”, han användes för mycket i aveln
och detta gav stora problem med inavel.
Tyvärr var också Marisjka ett resultat av
för hård inavel och efter att ha löpt amok
på en utställning och bitit sin matte avli-
vades hon tillsammans med en av sina
ungar som inte gick att hantera. Året var
1968 och detta var en av Else-Maries svå-
raste stunder i livet. Hon fick också
senare reda på att Marisjkas mamma var
nerdrogad när hon var och tittade på

Marisjka. Detta kändes svårt och Else-
Marie kände sig lurad.

Allt detta satte naturligtvis spår i Else-
Maries tankar och resulterade i att målen
för hennes uppfödning blev: att alltid
försöka eftersträva så lite inavel som möj-
ligt och se till att rasen russian blue fick
ett bättre anseende och ett bättre tempe-
rament utan att tappa det speciella
utseendet. Hon fortsatte med Marisjkas
dotter Molly som hade ett väldigt bra
temperament. Det har blivit många nya
generationer ryssar hemma hos familjen
Qvarnström. Under stamnamnet
Guldvingens har 55 kullar med 157 katt-
ungar fötts och sedan lämnat adressen
Guldvingestigen 2. De flesta som äger en
ryss kan säkert hitta en katt med namnet
Guldvingens i sin katts stamtavla, för har
man hållit på med uppfödning i mer än
30 år så brukar man sätta sina spår.
Många har också återkommit genom
åren och köpt både sin andra och tredje
katt hos Else-Marie. Det får man väl se
som ett gott betyg.

Det har också funnits fler tvåbenta än
Else-Marie i huset på Guldvingestigen.
Maken Ernst och sonen Kurt som under
åren också bidragit till att huset fått en
och annan randig eller prickig katt. Fast
närmast Else-Maries hjärta har nog alltid
ryssen stått. Hon anser att ingen annan
kan trösta som en ryss, för de känner all-
tid hur man mår och de finns alltid nära
och vill gärna att man ska bli på bättre
humör. Naturligtvis har katterna fått vara
lekkamrater till sonen ibland och fått stå
ut med massor av bus, till exempel spökas
ut med mössa, halsduk och skor och
sedan bli fotograferade. Ryssarna har
även varit utmärkta lekkamrater för de
vuxna på Guldvingestigen. Fast ibland
har nog husse i huset tyckt att det har
varit lite väl många katter.

Det är alltid kul att prata med Else-Marie
om de gamla ryssarna, eftersom hon har
sett många av de katter som vi bara läst
om eller kanske sett på gamla foton. Jag
avundas henne när hon talar om för mig
att hon sett Blue Moon vid 13 års ålder,
med kattungar. Det skulle jag gärna ha
velat se.

Liksom många av oss ryssuppfödare star-
tade Else-Marie med många resor till

utställningar både när och fjärran.
Nämnas kan att Guldvingens Molly blev
Internationell Champion i Oslo vid 11
års ålder, dessutom BIR och Bästa
Veteran. Under många år fick hon många
titlar på sina katter men under de senaste
åren har vi alltmer sällan fått träffa Else-
Marie på utställningar.

En annan sak som får och har fått Else-
Maries hjärta att banka fort, är Russian
Blue Klubben. Hon var en av dem som
startade klubben 1977. Det var många
rasringar som startades just vid den tiden.
Kattfolk behövde träffas, umgås och bara
prata om sina raser. Dessutom ville man
skapa ett bättre avelssamarbete, förmedla
hanar för att förhindra inavel och dessu-
tom finna vägar att öka antalet fertila
hanar. Hon började som ordförande och
slutade som kassör. Dessutom har hon
blivit en av klubbens hedersmedlemmar.
Under många år arbetade hon aktivt för
klubben tillsammans med bland annat
familjen Stade.

När jag frågade Else-Marie vilka personer
som varit viktiga för henne och hennes
uppfödning, svarade hon genast Karin
Olsson, Aina Björnberg och Marianne
Nyman. Tillsammans med Marianne
Nyman gjorde Else-Marie en då mycket
nödvändig import av två ryssar från USA.
Vi behövde nytt blod i våra linjer i
Sverige och hanen, Starcameon
Centaurus, hamnade hos Marianne
Nyman och honan, Blue Pride’s Half a
Tick, hos Else-Marie. ”Sussie”, som
honan kallades till vardags, hade
Marisjkas helsyster i sjunde generationen
bakom sig och det gjorde naturligtvis det
hela väldigt spännande. Sussie var en
liten näpen och spenslig dam med ett
vackert ansikte och väldigt ljus päls.
Sammanlagt kostade det ca 10 000 kro-
nor att få Sussie till Sverige och hem till
Else-Marie.

Tyvärr fick Sussie inte så många
barn i sina kullar, men flera av dem har
använts i aveln i Skandinavien. Köpet av
Sussie är enligt Else-Marie en av de saker
hon tycker att hon gjort bra. Importerna
tycker hon har hjälpt oss att få tillbaka
pälsen, ögonfärgen och naturligtvis för-
bättrat temperamentet med sina nya
gener. Vi sålde ju ett stort antal katter till
USA under 60-talet. Else-Marie har själv
sålt katter till de övriga skandinaviska

Historien om en gammal kattkäring

Else-Marie Qvarnström

Foto från år 2000. 
Else-Marie äter frukost med sina kompisar.

Foto: Eva Smith-Meyer

Med anledning av att Else-Marie fyllde 85 år den 13 juli i år
följer här, något förkortad, en text hämtad ur Ryska Postens
jubileumsnummer, nr 3 1998.
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länderna samt Tyskland med flera länder.
Dessa katter har fortsatt att ta titlar och
producerat avkomma i sina nya hemlän-
der.

Else-Marie har under hela sin tid som
uppfödare eftersträvat att använda
importer och följa upp med att sedan
återvända till den ursprungliga linjen.
Hon har ju genom sin långa tid bland
ryssar sett att ryssen har haft många olika
varianter. Från början fanns mörka och
ljusa, smala och knubbiga. Precis som nu
och förmodligen även i fortsättningen.
Enligt Else-Marie tänker fortsätta sitt
arbete med temperamentet, bevarandet

av den ”skandinaviska typen” och använ-
da importerna med sunt förnuft. Hon
räknar också upp en mängd katter som
hon tycker varit viktiga, bland andra
Archangelsk Vasil, Celemas Benjamin,
Tassebos Natasha, Amazing Blue’s Gabor
och sedan säger hon Tasritzas Iosif och
det gläder naturligtvis mig, men hon
kanske fiskar lite. Det gemensamma dra-
get för de flesta är att de alla är resultat av
importer. När det gäller vilka av hennes
egna katter som har haft stor betydelse
nämner hon till exempel Guldvingens
Felicia, Felix, Igor och Blue Sussie och
naturligtvis kommer ”Sussie” med i den
långa raden.

Många av oss har under åren läst Else-
Maries trevliga kåserier i Ryska Posten
och även tagit del av hennes ibland bitska
tunga. Fast mest har, i alla fall jag, fått
mängder av goda råd och som ny uppfö-
dare på 80-talet fick jag alltid ringa henne
för att få hjälp vid förlossningar och alla
andra situationer som uppstod, till exem-
pel konflikter bland mina katter. Vad jag
än råkade ut för så slog Else-Marie i sin
bok och sa några ord om en liknande för-
lossning eller händelse och sedan kände
jag mig bättre till mods. Ingen vill ju vara
ensam med sin oro. Personligen har jag
alltid känt mig trygg när jag använt en
hane från Else-Maries uppfödning för jag
har alltid vetat att hanen haft ett bra
humör, och det är ju en av de viktigaste
bitarna i avel av sällskapsdjur. När jag till
slut frågade Else-Marie om hon skulle ha
gjort allt detta igen, svarar hon: Vad
skulle jag annars gjort? Utan ryssar kan
man ju inte leva.

Eva Nilsson
Tsaritzas

Marisjkas son, Guldvingens Musse 
ur den första kullen.

FIN*Hana-Bi Inari No Kami EP Smurfs Vidar by Odin

Marisjka af Braheborg, Else-Maries allra första
ryss, kom till henne 1965.

Guldvingens Silver Jamina och 
Guldvingens Viktoria.

Guldvingens Half a Tick
Foto: Sonny Hansson

Apropå rysslook

På utställningen i Danmark den 27/6 var
det två katter som gav mig DEN blicken
och känslan av ett slag i magen sitter kvar
varje gång jag ser bilderna.

Charlotte Bredberg

Alla som läser gamla Ryska Posten kan ta
del av de roliga och lärorika kåserierna “I
huvudet på en gammal kattkäring” som
Else-Marie bidragit med under åren.
Senaste gången var i nummer 1/2006. 

De senaste kullarna på Guldvingestigen 2
föddes 2003 av Guldvingens Viktoria. 

I dag har Else-Marie tre russian bluekatt-
ter kvar hemma, en hane – Zilarrezko
Andi född 1998 och två honor –
Guldvingens Silver Jamina född 1995 och
Guldvingens Silver Anja född 1996.
Red
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Tonårskillarna i familjen och jag tjatade ner motståndet till ny
familjemedlem hos maken. Vi ville bli med katt och maken bar
en gammal sorg och saknad av Bosse (en mycket egensinnig sia-
mes som vi avlivat för ca 15 år sedan). Han behövde ingen
ersättare. Jag kunde dock se att killarna gärna ville ha någon att
mysa med nu när vi föräldrar inte dög längre. Personligen ville
jag ha någon att mysa med utöver maken nu när jag inte läng-
re fick mysa med killarna. Så våren förra året fann vi vår nya
familjemedlem Iris. Egentligen heter hon S*Moy Almaz Ziniy
Tzarevna Anaztazia, men vi använder svärmors namn på vår
ögonsten.

På vårt sommar- och helgställe i Göteborgs skärgård finns en
uppfödare av heliga birmor. Dessa små dunbollar sitter för det
mesta på trappan utanför sitt hus och spanar på livet som pass-
serar i trädgården och på gatan. En sådan katt ville vi ha! En
som inte sticker ifrån oss om vi släpper ut henne. Dessutom
skulle katten trivas med att vara inomhus större delen av året i
vår lägenhet. Därför sökte vi efter en raskatt. För att inte kon-
kurrera med Bosses minne valde vi en annan sort. Vi föll som
furor för russian blue-rasen. Sedan var det bara att börja leta. Vi
hittade snabbt Iris hos Anne-Helene Johansson i Göteborg. Det
kändes mycket tryggt att ha henne och systern Ywonne att fråga
om det mesta.

När Anne-Helene kom med Iris hem till oss i juni förra året
hade hon med sig en pokal och utmärkelse från hennes första
kattutställning. När vi sedan har läst i Ryska Posten om stilkra-
ven på russian blue-katterna så inser vi att vi har den allra vack-
raste av alla russian blue-tjejer. I senaste numret av Ryska Posten
har vi börjat förstå skillnaden mellan rödvins- och vittvinsglas
(Ryska Posten nr 2/2009 sid 24) och inser att Iris är ett rödvins-
glas i renaste kristall. Men så kommer hon ju också från
systrarna Johanssons avel. Så vacker hon är… fulländad!!

I december 2008 ställde vi ut henne i Göteborg genom Anne-
Helens försorg. Ojojoj… kattutställningar är nog inte Iris favo-
ritsysselsättning. Trots en ny utmärkelse (hon har nu två Ex 1)
så har vi valt att avstå utställningar eftersom Iris blev stressad av
situationen. 

Vi har aldrig tänkt att ha Iris för avel men vi vill att hon ska få
en kull för att sedan steriliseras. Nu har vi kontakt med ägarna
till Boris (S*Ussholmens Urax) och avsikten är att Iris ska paras
med honom inom den närmaste tiden. Därför har vi slutat med
p-piller och bevakar vår ögonsten hela tiden. Löper hon? Inte
har väl någon av grannkatterna kommit nära henne när hon är
ute i trädgården med koppel? Mår hon bra?

Allt blir ju inte som man tänkt sig. Det har visat sig att Iris inte
alls fungerar på samma sätt som ”dunbollarna” några hus bort.
Vi testade i påskas att låta henne gå ut på sommarstället utan
sele. Hon försvann hela dagen och kom mycket nöjd hem först
sent på kvällen. Samma visa blev det varje dag som hon fick gå
ut. När det snart är dags för parning och utevaro av p-piller så
får hon bara gå ut i sele med långt koppel igen, men det går att
jaga flugor med koppel också. 

På något sätt har Iris tagit över mittpunkten i familjen. Hos
vem har hon sovit i natt? Iris – var är du, jag har kommit hem
nu! Har du ätit tillräckligt? Numera så talar vi mest om den
kommande parningen och allt det spännande som förhopp-
ningsvis följer med det. Det påminner om den perioden när
maken och jag hade bestämt oss för att försöka få barn. Våra liv
utgår från Iris. Vi är kattnappade av hennes charm, intelligens
och skönhet. Hon äger oss.

Suzan Uhlén

Bilder: Iris på utställning.
Foto: Karin Johansson

Vi har blivit kattnappade!

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia – “Iris”
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Minns ni att jag bar hem åkersork till
Rapunzel, när hon hade börjat höra dåligt
och inte kunde jaga själv längre? Nu tänk-
te jag att krypet Kismet kunde behöva
träna sig lite innan hon får vara utomhus
på egen tass. Sagt och gjort, jag tog med
en skogssork hem. De är ju mindre än
åkersorkarna så det kunde väl vara en god
början, tänkte jag. Så jag satte mig på
fönsterblecket med sorken i munnen, tit-
tade på mina människor och sade: Släpp
in mig! Jag hörde nog vad matte sade:
Han har en sork med sig, släpp inte in
honom! Människor är bra fåniga ibland.

Nästa kväll gjorde jag ett nytt
försök, och nu började husse förstå vad
det var frågan om. Han släppte ut Kismet
i glasverandan, stängde dörren in till
huset och släppte in mig och sorken. Då
såg matte att sorken levde och ville släppa
ut den! Husse (som är fänrik) tog fram sin
militärröst och sade åt matte: Nu går du
härifrån! Och det gjorde matte. Hon hade
någon idé om att det inte var rent spel
gentemot sorken, som inte skulle ha en
chans därinne. Människor kan, som sagt,
vara bra fåniga ibland. 

Jag släppte sorken som pilade
runt inne i glasverandan. Efter pilade kry-
pet Kismet och hade det livat! En gång
fick hon tag i sorken och bar runt på den,
men sedan så tappade hon den. Och så
blev hon nog lite rädd också för den satte
sig på bakbenen och försvarade sig, min-
sann tror jag att den gjorde utfall mot
Kismet. Då tyckte husse, som också kan
vara lite fånig ibland, att nu fick det vara
nog. Sork ska man fånga, döda och äta
upp. Hålla på så där var inte snällt, och så
tog han sorken och släppte ut den. Jag
mumlade ett och annat jag, men det
hörde nog inte husse.

Två dagar senare kom jag hem
med en ny sork men då var det ingen som
såg mig, fast på kvällen så såg matte att
det låg en död sork på altanen. Jag får väl
hjälpa krypet att träna sig längre fram.
Rapunzel var den snabbaste mouser
någon av oss har sett – hon fick tillnam-
net Nimrod. Det dröjer nog innan
Kismet är i hennes klass.

Matte var iväg och köpte raklödder till
husse men de hade inte det märket som
han brukar använda så matte köpte en
annan sort. Husse meddelade senare
matte att det nya raklöddret nog inte var
så bra, varpå matte fick något svalt i
rösten och undrade vad det var för fel på
det då?

Alexej tyckte inte om det! kunde
husse förtälja och då var det förstås en helt
annan sak.
Minnesgoda läsare minns säkert att jag
tycker så mycket om när husse har tvättat
håret: då ska jag lukta på håret och dra i
det. Likadant när husse har rakat sig, då
måste jag lukta på honom och stryka mig
emot hans kinder. Men det nya raklöd-
drets doft tyckte jag inte alls om, till hus-
ses stora besvikelse. Han hade spetsat in
sig på en gosestund men av det blev det
platt intet. Jag vände tvärt om och gick.
Matte gick genast förhandlingsvänligt
med på att ta en omväg till en annan affär
som kunde ha husses (mitt!) raklödder.

När matte kom hem igen så
hade hon stora saker att förtälja: Mitt
raklödder fanns (matte köpte två stycken)
och dessutom så hade affären den
Gourmet Diamant-sort som Kismet
älskar och som länge har varit slut i affä-
rerna. Matte blev så euforisk att hon
köpte alla de hade, 37 stycken!

Någon dag senare så hoppade
Kismet upp på en högtalare, som står på
ett litet bord bredvid soffan. Ovanpå hög-
talaren så står det en stor porslinskanna.
Kismet ställde sig på bakbenen med fram-
tassarna nästan inne i kannan. Då började
kannan välta och Kismet föll rakt in i
kannan! Kannan föll ned på det lilla bor-
det och studsade vidare ned på golvet,
med Kismet däri. Där gled Kismet oskadd
ut och konstigt nog var även kannan
oskadd. Matte sade att om Kismet hade
varit benägen att staka ut en politisk kar-
riär så hade man kunnat misstänka henne
för kannstöperi.? Nu vill förresten Kismet
säga några ord, här kommer hon:

Hej allihopa, här är Kismet från Götet!
Matte ropar så på mig när jag ska få mat:
Kismet! Kismet från Götet! Det är för att
jag är född i Göteborg, förstår ni. Och när
matte ropar så vet jag att det är mat på
gång. Mat är ett intressant kapitel, det är
jag väldigt förtjust i – det som är gott, vill
säga. Matte tycker att jag ska äta det som
Alexej äter, i alla fall till frukost. Men jag
vill helst ha mina Diamant-burkar och
runda Sheba-burkar! Och så entrecote,
älgstek, älg- eller nötfärs, lammstek, kyck-
lingfilé, fläskfilé och annat gott förstås. En
gång, när matte gjorde köttfärslimpa, så
gav hon mig blandfärs! Försökte, i alla
fall. Jag luktade bara på det innan jag gick
därifrån. När jag får något som är riktigt
gott så reser jag lite ragg längs ryggraden,
jag kan liksom inte låta bli. 

När matte har varit borta några
dagar så brukar hon fråga husse: Hur
kommer det sig att här finns så många
tomma diamant-burkar? Husse skruvar
då lite på sig och hummar att Kismet
(jag!) inte ville äta något annat, varpå
matte fnyser och säger att det ska vi allt bli
två om. Matte är mera svårflirtad än
husse. Vet ni hur jag gör för att få husse
att göra som jag vill? Jo, jag sätter mig
framför honom och blinkar med ögonen
och fladdrar med mina långa, fina ögon-
fransar. Då kan inte husse motstå mig! 

En söndag så kom min farmor och farfar
och hälsade på, alltså min pappa Boris
människor Yasmin och Robert. De tyckte
att jag var söt, och jag var nog den första
av Boris ungar som de träffade. De var
jättesnälla och hade med sig fina leksaker
till mig. Tack för besöket, farmor och far-
far!

Nu måste jag få säga hej till
mina kullsyskon Prinsen, Quintessa och
Minni samt gratulera Prinsen till sin förs-
ta egenhändigt infångade mus! Sedan vill
Alexej och jag hälsa till Mimi
(Melkeveiens Mimosa Safira), som är så
söt som Fröken Augusti i ryssalmanackan! 
Nu njuter vi allihopa av sommaren, och
hoppas att alla katter och deras snälla
människor har det bra!

Hälsningar från S*Ryaklintens Alexej
Astor, aka Plutten
och S*Mudhoneys Kismet, aka Krypet

Alexej 
och 

Kismet 
har ordet
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Fira din katt med en annons i Ryska Posten!
Födelsedag, ny titel eller något annat.
Skicka en bild och några korta rader till 
Ryska Posten ”Det ska vi fira...” 
Adress finns på sidan 2.

Det ska 
vi fira!

Jättegrattis på 1-årsdagen Boris!
En massa gos och kel från 
mamma Jasse, pappa Qat, 
husse Jan och matte Camilla

Grattis Tsaritzas Zelda
som inte bara blivit Grand Internatio-
nell Champion denna sommar, utan
också blivit Best In Show flera gånger.
Tack Eva för denna fina rysshona, som
också är den gulligaste tänkbara - om än
något busig.
Christina Linder

Grattis S*UllaBerras Zilvia Kia Olga
som blev Best In Show bland juniorerna
i hård konkurrens under utställningen i
Västerhaninge den 1 augusti.
Christina Linder
Foto: Christina Linder

Grattis fina Alina 
(S*Gilleskattens Alina) 
på 5-årsdagen 29/11!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Flisdjupets Shiraz och Flisdjupets
Chianti på er 5-årsdag 17/10!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis på 1-årsdagen 31/10, vår lilla
Kismet (S*Mudhoneys Kismet)! Grattis
också till syskonen Prinsen, Quintessa
och Minni. Samt till storasyskonen
Disentis, Mises och Mascis som fyller 3
år samma dag!
Matte, husse och storebror Alexej

Grattis till Pixmas Lyuba och 
Pixmas Lara på er 2-årsdag 22/10!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Barynia’s Wilma på 2-årsdagen
17/10!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet
Foto: Karin Johansson Grattis Izar!

Izar (S*Peggy Lane’s Stella Izar) blev
Internationell Champion i Arendal,
Norge, den 11 juli.
S*Peggy Lane’s
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Grattis Zjivago (S*Flisdjupet’s Legend)
på 7-årsdagen 28/11!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis till Michenka Maxi (Maximilian) och Mischenka Mozart på
er 14-årsdag den 11/11!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Ett försenat grattis till 9-årsdagen 7/8
till min mamma Tess (Wildtbergs
Zerebro Chazmyne)!
Hurrar Ryaklintens Alexej Astor

Grattis Nellie 5 år!
Den 28 september fyller vår lilla älskling
Nellie (IC S*Romanenko’s Mazeba) 
5 år!
S*Peggy Lane’s

Jag skulle vilja gratulera mina två russian blue-fröknar som båda fyller år i oktober.
S*Mischenka Lisen Anouschka (t v) som fyller värdiga 15 år den 20 oktober och min
S:t Petersburgfödda Katysha Sylphida som fyller 8 år den 17 oktober.

Anouschka har alltsedan hon var liten medföljt undertecknad på utlandstjänstgöring-
ar. Sylphida fann jag så under tjänstgöring i S:t Petersburg, Ryssland. Båda damerna
är idag rutinerade och tålmodiga resenärer. Självfallet är de också till en stor glädje för
sin omgivning.
Birgitta Olofsson, Stockholm

Många pussar till mina kära vänner som
båda fyller år i september!
Kapris (EC S*Sagoland’s Kapris,DM) (t h)
blir 16 år gammal den 30/9 och Luukas
(EC Lukoshka v. Ramenka,DM) blir 10 år
den 13/9.
Sari Kulha
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Den 21 november blir Bertil Stade 95 år. I november 1977 var
han tillsammans med sin hustru Marianne och Else-Marie
Qvarnström en av initiativtagarna och grundarna till Russian
Blue Klubben. Vid den första årsstämman (1978) valdes han till
klubbens första sekreterare och fick också i uppdrag av stämman
att ta fram ett medlemsblad för klubben. Bladet fick namnet
Ryska Posten och Bertil blev alltså tidningens förste redaktör.
Båda dessa uppdrag innehade han fram till 1984. Genom
hustrun Marianne har han också varit direkt delaktig i den
ytterst framgångsrika och betydelsefulla uppfödningen av
Skvaller-gränds-ryssar under 70- och 80-talen. 

Under de dryga sex år som Bertil var sekreterare och redaktör
angav han standarden för såväl Ryska Postens innehåll och
utformning som för RBK:s verksamhet och ideal. Arvet efter
Bertil lever kvar än idag.

Det är fortfarande ett rent nöje att läsa gamla Ryska Posten från
den tiden, inte minst Bertils egna artiklar om rysstandarden,
historien och situationen för svensk russian blue i förhållande
till omvärlden. Utan att vara det minsta polemisk och alltid
med den största respekt för andra debattörer redogjorde Bertil
för sin syn på saken. Sakligt, stringent och stilistiskt rent och
klart. Ryska Posten blev under hans redaktörskap Sveriges bästa
kattidning. (Vilket den fortfarande är.)

Som sekreterare hade Bertil en omfattande kontakt med med-
lemmarna i RBK. Jag har sett en del av korrespondensen med
medlemmarna och varje brev var alltid direkt riktat till just den
personen och utgick alltid från just de problem eller fundering-
ar denne medlem kunde ha. Likaså skickade Bertil alltid ett per-
sonligt brev till var och en som skickade in sina namnuppgifter
till RBK på de infoblad som delades ut på utställningar. Ett helt
enormt arbete som bar frukt i form av många nya kattungekö-
pare och en starkt ökande medlemskader. Och förstås nöjda
medlemmar. 

Mariannes och Bertils gästfrihet var alltid mycket stor. Det har
många kattvänner vittnat om. Inte bara inom rysskretsar. I
augusti 1983 åkte jag från Trollhättan till Göteborg och Svenska
Mässan för att titta på russian blue på den utställning som
arrangerades där. Marianne och Bertil hade åkt in från somm-
marstället på Tjörn för att se ett antal Skvallergränds-katter och
ättlingar till dessa visas upp. Det var min allra första kattutställ-
ning och de allra första ryssar jag såg i verkliga livet och jag
måste ha framstått som mycket förvirrad. Jag kommer inte ihåg
hur, men så småningom började jag prata med Bertil och
Marianne och efter en stund hade jag fått en inbjudan att till-

bringa helgen därpå hos dem ute på Tjörn. Flickvän och
huskatter var också välkomna att följa med. 

Nästkommande helg fick vi inte bara se Lara och Bubban (Olga
Alexandrovna) och Bubbans tre ungar, vi fick också en tvåda-
garskurs i ämnet russian blue. Plus ta del av den fantastiska gäst-
friheten bestående av god mat, bad- och båtfärder, visning av
sevärdheter i området och inte minst trevlig samvaro med värd-
paret. Detta besök kom senare att följas av fler under 80- och
90-talet. Minnesvärt var också när jag bodde nästan en vecka på
Skvallergränd 10 i Västerås när en av mina rysshonor skulle
paras med Skvallergränds Gavrijl, en dotterson till Bubban och
från den allra sista Skvallergrändskullen.

I botten på allt detta fanns förstås hos både Bertil och Marianne
ett oerhört stort engagemang för kattrasen russian blue, och då
i första hand den skandinaviska russian bluetypen som nästan
höll på att försvinna under första halvan av 70-talet.

Låt mig få citera några rader ur RP (1/1983) i samband med att
RBK passerade fem år. Det är nog fler än jag som inspirerats av
dessa ord.

”Vi kunde ha gjort det lätt för oss. Vi kunde ha nöjt oss med att
bli en intresseförening för uppfödare och utställare. Allt hade
varit mycket enklare då. Då hade vi nu haft 35 medlemmar och
gett ut ett litet stencilerat medlemsblad på 8 sidor.

Men vi har valt att försöka bli en folkrörelse.
Folkrörelse? Det är väl ändå att ta i! Nej, visst inte! För vår mål-
sättning är att sprida intresset för russian blue bland allt fler
människor. De ska inte komma med oss bara för att de har per-
sonlig nytta av det, utan därför att de känner för den här lilla
blå katten och vill att den alltid ska finnas kvar och utvecklas.
Och de är beredda att också arbeta för detta mål.

Kan vi skapa den känslan hos våra medlemmar, då kan
vi med tillförsikt se fram mot de nästa 5 åren! Och de nästa…”

Ett stort grattis på din födelsedag Bertil. Vi är många som tän-
ker på dig och hyllar dig på din högtidsdag. Du har inte längre
Marianne eller några Skvallergränds-ryssar vid din sida men jag
anar att de ofta är i dina tankar. Vi är er alla ett stort tack skyl-
diga för det ni bidragit till. En fantastisk förening, ett excellent
medlemsblad och en helt underbar liten blå katt.

BG Fältström
medlem sedan augusti 1983 
(dan efter hemkomsten från Tjörn…)

Bertil Stade 95 år

”Fräs den lilla panterkatten”
av Isabelle Halvarsson

En lättläst kapitelbok 
för barn från 7 års ålder

Detta är berättelsen om en kattunge som
en vinterdag överges av sin mamma. Den
är återgiven ur kattens eget perspektiv och
kan läsas som en lättläst, spännande även-
tyrsberättelse där livsfarliga motståndare,
köld och hunger är några av ingredien-
serna. Boken rymmer också kärlek, vän-
skap och värme hos människor och djur
han möter i det hem där han kan känna
sig trygg. Detta är första boken i serien om
Fräs. Vi får följa honom till vuxen ålder.

Lena Olsson-Zylberstein
FIN*Katzenhof Jamie, 4 månader
Ägare och foto: Margit Kjetsaa, Norge
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Han kungen är över alla här 
på takbjälkarnas höjd… 
Boris, vårt knytt, vår bäste, vår vackre
skutt har figurerat på avelshanelistan sen
ett antal år tillbaka. Ni därute som har
bättre koll än vad jag har, alltså ni som
letar friare till era fina flickor och pappa
till nästa kull, har ju stenkoll på vilka
kattkillar som finns tillgängliga. När nu
sommarnumret av Ryska Posten damp
ner så kikade jag för skojs skull på avels-
hanelistan och såg att Boris, eller
Ussholmens Urax som han heter i stam-
tavlan, var äldst av de fertila hanarna
listade i område väst och inte bara äldst
utan glappet ner till näst äldste var flera
år. Det säger en del om det här med att
hålla en hane fertil. Man kan ju tolka det
på lite olika sätt, dels att en del kanske
tycker att det är bra nog om det blir en
kull innan kulorna vandrar i förväg till
katthimlen, men vi tycker att det också
säger en hel del om vilken oerhört lätt
kille Boris är! Därför har vi alltid hoppats
på att se någon av hans söner gå vidare i
avel för att just de här generna skulle gå
vidare. Såvitt vi vet har bara en enda av
sönerna dykt upp på några avelslistor,
men rätta mig gärna om jag har fel. 

Boris har blivit far till tre kullar,
i första kullen blev det två honor och en
hane, i den andra (franskfödda) blev det
en hona och tre hanar och i den tredje
blev det igen en hona och tre hanar. Åren
har ju gått, Boris fyllde fyra sist i decem-
ber och snart är femte födelsedagen här.
Vi lade för ganska länge sen in en tidig
kastreringsvarning på Boris, inte för att vi
hade bråttom men för att vara så sjysta vi
kunde gentemot uppfödare som plane-
rade långsiktigt och för att vi kände att
någon gång måste vi ändå göra den där
resan. Av någon anledning så hade kastre-
ringsvarningen inte synts någonstans,
men som sagt vi hade inte så bråttom.
Runt nyår tog vi tag i det igen och sa att
innan sommaren är det väl bra om det
blir av i alla fall. 

Vi har de senaste åren pratat en
del om att skaffa ett sällskap åt Boris men
det har inte stämt praktiskt och nu i
ungefär samma veva så diskuterade vi
också att göra slag i saken och att det vore

riktigt roligt att ta en unge, och då ville vi
ha en hane och allra helst efter Boris.
Men när vi väl kände att läget var rätt så
var redan alla ungar i senaste kullen med
mamma Diesel sålda och vi visste inte om
det skulle komma någon mer förfrågan.
Hur skulle vi göra nu?

Att önska fram en kattunge går det? 
Vi pratade och önskade och funderade
och pratade mer… ”Vi väntar lite med
kastreringen”, sa jag som är den blödiga
av oss. ”Nej nu får det snart vara dags”, sa
Boris pappa som från att ha blivit lätt
grågrön i ansiktet när vi diskuterade
kastrering medan vi väntade på att Boris
skulle bli stor nog att flytta hem till oss
nu gått och blivit en förespråkare för
kastratlivet – för fyrbenta alltså! Till slut
enades vi om att i god tid före eller strax
efter semestern i augusti kanske det vore
bra eftersom Boris som vanligt skulle
semestra hos kattfaster och vi inte ville
göra det för nära den vistelsen. 

Då ringde telefonen och vi fick
en parningsförfrågan. Hjärtat gjorde ett
skutt i bröstet. Vi har fått flera oseriösa
förfrågningar och man vågar inte tro att
det ska bli någon parning förrän man har
haft en ordentlig tät kontakt och efter-
som Boris är vårt allt så är hans hälsa vik-
tigare än något och vi kan såklart inte
tänka oss en parning med en katt där äga-
ren inte vill testa för FIV/FeLV (katt-
aids) och det avskräcker en del för det
kostar runt en 1000-lapp. Det här samta-
let kom från en tjej som hade en katt som
löpte NU och ett test kanske inte skulle
hinnas med innan hon gick ur löpet.
Hon fick fundera lite på det här. Vi
avmaskade för säkerhets skull till Boris
förtvivlan. Det kom ett samtal till och det
stod klart att testet inte skulle hinnas
med, men hon hade bestämt sig för att
hon ville göra testet och vänta till nästa
löp och vi berättade om vår kattungeön-
skan. Det kändes som att vi hållit andan
sedan den första påringningen och nu
började hoppets lilla blomma bryta sig
igenom asfalten. Samtalen blev fler och
en del ordentligt långa och vi längtade
efter att kattfröken Ana skulle komma
och hälsa på. 

Då kom ett samtal med en parnings-
förfrågan till
Hej hopp! Berättade hur läget låg, par-
ning snart på g och kastrering planerad
och test annars ingen parning, men vi
ville gärna ha en Boris-son och blev det
inte någon efter den inplanerade par-
ningen så var vi ju fortsatt intresserade.
Inga krusiduller alls men allt accepterades
och tjejen som ringde sa att jo men visst
var hon seriös med sin förfrågan och
skulle skicka mejl. 

Sen hände inget. Ana var inte
sugen på att löpa och tjejen som ringt

senast hade jag inget sätt att kontakta och
något mejl kom inte. Veckor lades till
veckor och inget hände. Anas mamma
och jag höll kontakten och vi var nog lika
less på den utdragna väntan båda två. Så
kom det ett sms den 29/6: ”Hej! Känns
som Ana äntligen är på gång. Hon har
varit orolig och skrikit till & från under 2
dagar men har inte börjat höglöpa ännu.
Vi hörs snart igen!” På kvällen den 1/7
kom Ana och Boris blev så till sig så han
knappt vek från hennes sida på hela
tiden. Ana åkte hem på förmiddagen den
4/7 så det var lång tid för två små kissar
att inte sova mer är absoluta minimum.
Äta var inte heller särskilt högt på priori-
teringslistan så efter besöket var båda
ganska utslagna och behövde äta upp sig.
Boris sov nästan konstant i två dagar och
när han väl var vaken letade och ropade
han efter den tjusiga donnan som ju
borde vara här någonstans – det luktade
ju så tjejgott i lägenheten.

Under tiden hade jag lyckats identifiera
parningsförfrågare 2 och fått kontakt
Tack vare Carina Nicklasson som är värl-
dens bästa (tack Carina!). Jag ringde upp
utan att vara 100 % säker på att det var
rätt person jag ringde till, men det var det
tack och lov! Nu har vi spikat att det ska
bli en parning med fröken Iris – Boris
kommer inte att bli besviken över att få
ännu en tjej att charma och det blir den
sista. Puh, nu är det sagt! Men vi hoppas
på att sommarparningen ska resultera i
vår önske-kattunge. Tur att Anas mamma
är en förstående uppfödare som inte
tröttnar på att vi hela tiden vill ha gravi-
ditetsrapporter. Senaste rapporten var 0,5
kg upp på 6 veckor så vi håller tummar
och tassar för att det ska bli en fin kille i
kullen som kan ta över facklan på avels-
fronten från pappa Boris – kanske blir
det en liten julklappskisse i familjen. Så
vad tror ni, går det att önska fram en
kattunge?

Boris & Yasmin

Att önska fram en kattunge
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12 juli 2009 Kotka - Itärantä - Kotka
27 km
Vi började med att besöka de katter som
finns på närmast håll: Susanssin Beautiful
as Puma ”Puma” och Susanssin Matter
Of Heart ”Hartti”. De bor bara 15 minu-
ters bilresa från vårt hem. Puma och
Hartti har blivit goda vänner och famil-
jens huskatt Viiru umgås mer än förut
med sina livliga och aktiva russian blue-
vänner. Puma gillar att gå ut i trädgården
i koppel, men Hartti, den store vänlige
jätten, trivs inte så bra ute. Puma försöker
fånga allt möjligt där ute och är ganska
snabb. Anssi tog vackra foton på Puma i
trädgården. Hartti har ett mycket vänligt
temperament och det är bra eftersom han
är en stor hane som fortfarande växer.
Ögonfärgen som håller på att utvecklas är
mörkt skogsgrön och pälsen är väldigt
blå. Både Puma och Hartti är mycket
sällskapliga och vill vara med i allt som
händer där hemma, ibland blir det för
mycket och det har hänt några ”olyckor”.
När man gjorde julkort låg Puma med på
bordet och barnen klippte lite i hans päls
och innan dess hade han dykt ner i lim-
met och fick tvättas. Hartti tycker om att
äta av isoleringsmaterialet och därför kan
han inte hjälpa till med renoveringen av
huset. Hela familjen verkar tycka mycket
om sina katter, alla var nöjda och glada.

22 juli 2009 Kotka - Valkeakoski -
Kotka 530 km
Susanssin There Is Hope ”Hope” bor i en
liten stad nära Tammerfors. När vi kom
dit var Hope mycket blyg och stannade
först under soffan, men när han fick leka
med sina favoritleksaker kom han fram
och hälsade på oss. Han är precis som sin
bror Hartti en ganska stor hane med ett
vänligt temperament. Det var lätt att
hantera honom. Hope är en mycket all-
varlig unghane som antagligen har den
bästa skandinaviska looken av alla
Susanssins katter. Han satt på ett bord
och poserade för Anssi som en riktig
modell. Han växer fortfarande och jag
tror att han kommer att se ännu bättre ut
när han blivit lite äldre. Vid nio måna-
ders ålder är han fortfarande tonåring.
Hela familjen tycker om honom och han
gillar att få mycket uppmärksamhet. Han
blir behandlad som en kung och verkar
vara mycket lycklig. Han sover vid sin
mattes kudde varje natt och verkar vara
mattes pojke. Jag hoppas verkligen att
Hope får några kullar, för både hans
stamtavla och hans utseende är viktiga för
mig.

27 juli 2009 Kotka - Jyväskylä -
Kotka 492  km
På väg till Jyväskylä stannade vi hos Jaana
Mäenpää för att titta på Bessemjanka’s L-
kull (uppfödare: Tanja Häyrinen). Jaana
bjöd på kaffe, men istället för något
ätbart låg det kattungar och sov i skålen
på matbordet. Det var väldigt sött.
Kattungarna, tre pojkar och en flicka, var
ungefär tolv veckor gamla och de var så
fina. Mamman, NorthernBlue Desiré
”Terttu”, är en väldigt trevlig hona och
pappa till kullen är EST*Victorio Grey
Silk från Estland.

Susanssin Lies like A Lion ”Leevi” bor i
Jyväskylä med sin nära släkting
Miminkan Klavdei ”Laku” (Miminkan
Julinka x Susanssin Blue Babble Boy).
Leevi sov i bastun när vi kom. Han har en
jättefin profil med kort rak nos, bra vin-
kel och kraftig haka. Han har den mör-
kaste pälsen av alla Susanssins kattungar
och är väldigt lik sin far Hiski
(Bessemjanka’s Himalaya). Leevi är, som
en del ryssar, lite blyg för främmande
människor, men han älskar sin husse
Tommi och det var härligt att se hur de
såg på varandra. Det var riktig vänskap.
Laku var dubbelt så stor som Leevi och
tycker nog mycket om mat. Han var en
fin stor hane med brett huvud och
gammaldags utseende. Sådana fina poj-
kar de hade.

Susanssin på resande fot
Del 1
Vi hade bestämt att besöka Susanssin-katterna i deras hem den här somma-
ren. Det krävde en hel del planering och det blev ganska många kilometer
att köra, men det var det värt. Det var så roligt att se hur glada och lyckliga
både katterna och ägarna var. Det fick oss att minnas varför vi föder upp
russian blue: inte bara för rasens skull, utan också för att göra människor
lyckliga, låta dem få sin egen russian blue och uppleva tjusningen med de 
blå katterna.

Susanssin There Is Hope

There Is Hope 9 månader

Susanssin Beautiful As Puma

Susanssin Matter Of Heart

Susanssin Lies like A Lion och Tommi
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För att få fler Susanssin-katter att hälsa på
i framtiden åkte vi den 29 juli Kotka -
Åbo - Kotka.
Nano (CH S*Graymalkin’s Yearning
Ofelia) hade börjat löpa och på fjärde
dagen körde vi till Åbo så att hon skulle
få träffa Nallukka (CH Miminkan
Leonid, ägare: Marja-Leena Merenkylä).
Nano är ett bra ressällskap, hon sov mest
och jamade lite till svar när jag frågade
om det gick bra. När vi kom till Marja-
Leena betedde hon sig som hemma. Hon
ropade tyst på Nallukka, rullade sig på
mattan och gick omkring i det stora var-
dagsrummet och strök sig mot allting.
När vi släppte in Nallukka till henne tog
det bara några minuter innan de parade
sig första gången. Jag tror att både
Nallukka och Marja-Leena blev förtjusta
i henne. Nu hoppas vi på kattungar i bör-
jan av oktober. 

30 juli 2009 Kotka - Lahtis - Kotka
224 km
Susanssin Tiger that Purrs “Tikru” och
hennes dotter Susanssin Your Sunshine
“Sani” bor i Lahtis med de tre hundvän-
nerna Arttu, Iiro och Touho som man
kunde läsa om i förra Ryska Posten.
Tikru är nu Hannas katt, men Sani är

min och jag planerar att hon ska få en
Susanssin-kull. Tikru är en underbar
hona och hon är mycket sällskaplig. Sani
gömde sig under sängen när vi kom. Det
är svårt att tro att hon klarat sig så bra på
utställningar eftersom hon var så blyg när
det kom gäster till hennes hem. Sani har
ett mycket lovande utseende: brett
huvud, kort nos, kraftig haka, väldigt bra
pälskvalitet, bra ögonform och ögonfär-
gen ser också lovande ut. Mor och dotter
är goda vänner och det kommer att bli
intressant att se hur Tikru reagerar när
Sani får ungar. Tikru ser finare ut än
någonsin och har fått tillbaka sin fina päls
efter kastreringen. Jag ser mycket av
Nano i henne, men också hennes
Bessemjanka’s-bakgrund syns tydligt.
Sani verkar vara en bra kombination av
pappan (Miminkan Leonid) och mam-
man. Hanna är mycket glad åt sina två
katter och vi hoppas båda att det blir
kattungar till vintern.

Vi träffade alltså alla katter ur Susanssins
kull “Big Cats”(Bessemjanka’s Himalaya
x Graymalkin’s Yearning Ofelia) och de
två pojkarna i Dröm-kullen, Heart och
Hope (Ärke Ängelns Mir x Graymalkin’s
Yearning Ofelia) och en katt ur

Susanssins Fifth Edition-kull (Miminkan
Leonid x Susanssin Tiger that Purrs).Vår
resa fortsatte till Hanko och Helsingfors
och där träffade vi hela Fast and Furious-
kullen och resten av  Fifth Edition-kul-
len. Jag tror att Anssi tog flera hundra
foton på vägen. Jag ska berätta mer om
det i nästa Ryska Posten.

Susanna Gunnar
Foto Anssi Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson

Susanssin Your Sunshine och Tiger that Purrs

I somras blev vi med katt. För snart ett år
sedan vandrade till barnbarnens förtjus-
ning en liten, mager katt in på vår tomt på
landet. Vi kände oss utvalda, och katten
blev snart en viktig del av familjen. När
höstrusket satte in började problemen.
Inte för katten. Hon accepterade lugnt
kattkorg, lång bilresa, kattlåda och totalt
utegångsförbud i stan. Från halvvild ute-
katt förvandlades hon i ett nafs till
bekväm innekatt. Tala om klassresa! För
oss var det svårare. Problemen med att ha
katt var många och av olika dignitet. Så
småningom upptäckte vi också ett
språkligt.

I en annons i den lokala dagstidningen såg
vi att SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
erbjöd kattägare rabatterade priser på vac-
cination och kastration av katter.
Innehållet i annonsen var glasklart. Det
var ordet kastration som fick mig att rea-
gera. Inte kunde det väl heta så? Jag hade
alltid trott att det hette kastrering. Som
språkvetare måste man naturligtvis ta reda
på hur det förhåller sig i ett fall som detta.
Inte kunde jag väl ha fel! Jo, det kunde
jag. Studier av olika ordböcker gav vid

handen att båda orden förekommer, dock
med en liten, liten nyansskillnad i fråga
om betydelsen.

Verbet kastrera ingår i den stora
gruppen verb som slutar på -era
(exv. vaccinera, expandera, inte-
grera etc.). Om man bortser från att alla
dessa verb, precis som de flesta andra, kan
bilda abstrakta substantiv med ändelsen -
ande/-ende (kastrerandet, vaccinerandet)
så har de ändå ytterligare två möjligheter
att förvandlas till substantiv. De kan
antingen förses med den inhemska
ändelsen -ing (kastrering, vaccinering)
eller med den latinska ändelsen -tion med
många varianter, som -ation, -sion med
flera (kastration, vaccination, expansion).

För de här orden gäller att avledningarna
på -ing och -tion oftast lever sida vid sida
i ordförrådet. Historiskt sett har vi här
länge haft ett parallellt system, även om
den inhemska varianten med -ing natur-
ligtvis är äldst. Men ordet kastration, som
jag trodde inte fanns, har varit i bruk
sedan slutet av 1700-talet, vaccination
sedan tidigt 1800-tal.

Generellt gäller att
substantiven som

slutar på -ing oftast
syftar på det under-

liggande verbets verk-
samhet, medan -tion
mer fokuserar på resul-

tatet av verksamheten. Oftast är betydelse-
skillnaden subtil. Men i ordpar som kolo-
nisering/kolonisation eller animering/ani-
mation tycker jag mig kunna se skillnaden
lite tydligare. Och riktigt tydligt blir det i
ventilering/ventilation. Man talar om ven-
tilering av en uppsats eller ett examensar-
bete, men om ventilation i ett hus. Och
vad sägs om motivering/motivation? Inte
heller här råder någon tvekan om att
orden har olika betydelser.

Om inte katten flyttat in hos oss, hade jag
förmodligen fortfarande svävat i okunnig-
het om ordet kastration. Men jag har inte
bara lärt mig ett nytt ord. Jag har också
lärt mig att vara försiktigare i mina utta-
landen om ords vara eller icke vara.
Siv Strömquist
Texten publicerades först i SvD 
den 2 maj 2009

Ny ordkunskap tack vare katten

Vad i all världen kan det där vara? 

undrade alla Zarin-katterna och sam-
lades vid nätet för att titta på en liten
igelkott som satt på andra sidan.
Igelkotten kom ända fram till nätet och
tittade på katterna och Diva burrade
upp sin päls så att hon själv liknade en
igelkott.
Sari Kulha fångade allt på bild.
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I samband med en resa till Berlin i som-
ras fick jag och Patrik nöjet att besöka
ryssarna hos Elseneck’s Russisch Blau och
människorna bakom, Ines och Thomas
Kraul. Vi var nyfikna på att få se konti-
nentala russian blue och träffa tyska upp-
födare. I Berlin finns även andra intres-
santa ryssuppfödare som till exempel
Zaren Silber, där den norskuppfödda
honan IC BlueGargoyle’s Ceridwen
finns. Eftersom vi hade begränsat med tid
hann vi endast med ett besök och valet
föll på Elseneck’s, som har många ryssar
med lite varierande bakgrund. Vi gillade
också deras hemsida som beskrev att:
”Diese wunderschöne, natürliche Rasse
hatte es uns seit dem ersten Blickkontakt
angetan. (Denna underbart vackra,
naturliga ras har fängslat oss sedan första
ögonkontakten).  

Ines och Thomas, som hade vänligheten
att ta emot oss, bor en bit norr om Berlin
i ett hus med sju russian blue, en karthä-
user-katt och två stora eurasier-hundar.
Deras första ryssar är födda 2003: Uljana
vom Cellerland, EC Nikolaj vom Zaren
Silber och Yula vom Cellerland, som är
en annan tysk ryssuppfödning. Yula och
Uljana är nu kastrater men Nikolaj
(Niko) går fortfarande i avel. Han är far
till den yngsta medlemmen i katteriet,
Irina vom Elseneck, vars mor är Uljana.
Det finns ryska linjer bakom Niko. Vi
tyckte att han var en maskulin hane med
rejält markerade ”hankinder” och gröna
allvarliga ögon. Vi lade också märke till
hans fina ansiktsprofil med distinkt vin-
kel och platt panna. Även CH Galinka
vom Cellerland, född 2006, hade en väl-
digt bra och standardmässig profil med
vinkel i ögonbrynshöjd och platt ryss-
panna, se bild. Vi tyckte nog att Galinka
var den av katterna med coolast approach

och även om det är svårt att visa på bild
så syns något av det på bilderna härintill.

Överlag blev vi förtjusta i alla Elseneck’s
ryssar som hade ett trevligt sätt allihop.
Galinka och Nikos dotter, CH Galena,
född 2008, fanns också i katteriet. Hon
satt på vackert ryssvis med svansen sme-
kande runt benen när vi först fick se
henne. Galena rörde sig vackert och var
nog mer lik sin far Niko än sin mor.
Tomas och Ines hade även köpt in en fer-
til hona från Tjeckien, IC Sharon Rosa
Glauca, född 2006. Hon var den ryss
som skiljde sig mest från de övriga men så
har hon ju också andra linjer bakom sig
med en blandning av europeiska och
amerikanska linjer. Även Sharon hade en
fin vinkel i profilen. Hon hade också fått
en kull med Niko. Sammantaget har
Elseneck’s fött upp 11 kullar och 35 katt-
ungar. Deras nästa kull planeras till
hösten.

Efter resan till Berlin tog jag kontakt med
Ywonne Johansson i klubben som jag vet
är kunnig på stamtavlor. Till höger följer
hennes synpunkter på några av stamtav-
lorna.

Karin Johansson

Foto sidan 18 och 19 Karin Johansson.

CH Galinka vom Cellerland

CH Galena vom Elseneck

Irina vom Elseneck

EC Nikolaj vom Zaren Silber (Niko) IC Sharon Rosa Glauca och Ines

Ryssar i Berlin
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Foto: Katarina Windszus

Nikolaj vom Zaren Silber
Nikolaj har ryska linjer men de slutar
inte i ryska noviskatter, så som min
Fridas. Hans farfar (som också är hans
morfars farfar) EC Nikolai Rimski
Sjoeskavetsj är från Nederländerna och
återfinns i flera olika ryska stamtavlor,
bland annat låg han bakom alla de ryska
importerna som jag såg när jag var i
Tyskland 2004. Han ligger också bakom
den finska hanen FIN*Bessemjanka’s
Dirham som importerades till Norge och
som fick några kullar där. Nikolai Rimski
har 23 registrerade avkommor i Pawpeds.
Nikolai Rimskis farfars son och framför
allt dennes son Camelot’s Merlin
Pendragon användes i dansk ryssavel på
90-talets senare del. Merlin har även
några få avkommor i Norge och Sverige.
Nikolai Rimskis mor är från England och
ytterligare något engelskt inslag finns i
Nikolaj von Zaren Silbers stamtavla, men
de flesta linjer bakom hans farmor och
även bakom hans mor går tillbaks till
äldre tjeckiska katter. På farmödernet
ligger katter från England,
Nederländerna och Tjeckien. Nikolajs
mormors farfar kommer från en äldre
tjeckisk uppfödare, som fortfarande är
aktiv. Hans farmor är den danska honan
Lucelia Zarzuela, vars far var
Guldvingens Blue Jim efter Tassebos
Nurejev (Starcameon Centaurus x
Rådsbackens Antonina) och Blue Pride’s
Half a Tick. Nikolajs mormors morfar
har enligt PawPeds katter bakom sig med
andra färger än blå.

Jag har blivit ombedd att kommentera
några stamtavlor för katter som Karin
och Patrik Johansson träffade i Berlin.
Jag har tagit hjälp av den information
som finns i PawPeds vilket är en
Internet-baserad avelsdatabas.

Ywonne Johansson

CH Sharon Rosa Glauca
Sharon är en tjeckisk import. Hon har mer
moderna linjer, med flera amerikanska
katter bakom sig. Hennes far är EC
Opiom de la Mer de Kara från Frankrike.
Hans far är från Kanada och hans morfar
är en importkatt med amerikanska/japan-
ska linjer (troligen CFA). Opiom bodde
både i Danmark och i Finland innan han
hamnade i Tjeckien. 2001 fick han tre
kullar i Sverige. I PawPeds finns totalt 45
avkommor till Opiom registrerade. Av
hans svenska barn gick S*Bollers Ceacar,
Coscos och Dizzy samt S*Kärrmarks
Anatolij och Gregorij vidare i avel. Opiom
återfinns i ganska många av dagens svenska
stamtavlor. Han ligger även bakom den
finske importhanen (till Sverige)
FIN*Katzenhof Exciting Ethan, som fick
en kull innan han kastrerades, samt de två
tjeckiska importerna (till Norge) GIC
Victor Happy Eyes(CZ) och Gretta Happy
Eyes(CZ). Victor kom att användas flitigt i
Norge, men inte alls i Sverige. 

Victors och Grettas farmor är
Sharons mor. Hennes far Chaskara’s
Flashpaws, från Amerika, var en stor avels-
hane i Europa och ligger bakom många av
dagens moderna katter i hela Europa (31
registerade avkommor i PawPeds). Han är
bland annat far till A*Flashpaw’s Raising
Sun som ligger bakom till exempel de två
importhonorna till Sverige från Österrike
CH A*Flashpaw’s Vision of Love (”Vicky”
hos S*Romanenko’s) och A*Flashpaw’s To
My Delight (S*Grrr) samt den finske
importhanen FIN*Bessemjanka’s Dirham
(se ovan). Vicky fick fem döttrar som går
vidare i avel i Sverige och därför återfinns
hon i ganska många av dagens stamtavlor.
Men Chaskara’s Flashpaws ligger även
bakom den till Sverige, av mig, importe-
rade tyska honan IC Ondine v.
Hirschbach. Ondine fick totalt fyra barn i
sina två kullar och dessa kommer troligtvis
alla att gå vidare i begränsad avel här i
Sverige.
Sharons mormors far (CH Silverlock’s
Shostakovich) är en amerikansk hane som
importerades från Finland till Sverige av
Marianne Nyman. Här i Sverige fick han
några få kullar men det var bara två av hans
svenska barn som gick vidare i aveln
(Guldvingens Blå Pontus i Danmark och
Guldvingens Blå Rasmus i Sverige)
Rasmus-linjen har använts mycket spar-
samt, men den återfinns bakom S*Saratovs
K-kull. Framför allt via Shostakovich
tjeckiska kullar, som han fick innan han
flyttade till Sverige, har hans linjer sprit sig
över större delen av Europa och även till-
baks till USA.

IC Uljana vom Celler Land
Uljana har övervägande tyska katter
bakom sig, men hennes farfar är den eng-
elske hanen Ardram Emmadanivitch
(född -89). Ardram Emmadanivitch
importerades till Danmark och fick mas-
sor av ungar (41 registerade i PawPeds).
Han är bland annat EC Marsik Matjoras
morfar. Marsik fick fyra kullar i Norge
hos Argentum’s och denna linje är ofta
förekommande både i Norge och Sverige. 

Ujanas morfar (Andrej-
Borodin-Oleg von Ered Michrin) har en
son (Aggedor-Andrej is Kolza) som
användes en del i Finland (27 avkommor
finns i PawPeds). Andrej-Borodin-Oleg
har nästan lika många avkommor
registrerade i PawPeds som hans son (23
st). Andrej-Borodin-Olegs uppfödare
besökte jag 2004. Uppfödaren ansåg att
det var de engelska och de skandinaviska
katterna som låg närmast standarden. Jag
förstod inte hur han kunde få två så olika
typer att båda två stämma bäst med stan-
darden. Andrej-Borodin-Oleg ligger även
bakom den inlånade finske hanen
FIN*Starstruck’s Corto Maltes (via
Cortos farmor), som fick tre kullar i
Sverige och Norge 2008. Uljanas mor-
mors far är en tjeckisk hane med äldre
tjeckiska linjer. Två gånger i hans fjärde
generation återfinns den danske hanen
Jonas Lefine (född 74).

Galinka vom Celler Land
Galinka och Uljana har flera gemen-
samma anfäder; Uljanas morfar är
Galinkas far, Galinkas morfars far är
Uljanas mormors far och Galinkas mor-
mors far är Uljana far. Alla dessa katter
har jag redan kommenterat i stycket om
Uljana. Galinkas morfar (Zvizda’s
Romanov) är en nerderländsk hane, vars
morfar är från England. Avslutningsvis så
kan jag säga att Galinkas mormors mors
bakgrund innehåller äldre tyska linjer.
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Kirsten berättar:
Det var på vår påsk-utställning som det
hände. Utställningen hölls på fredag och
lördag. På fredagen, efter utställningens
slut, gjorde utställaren buren klar till
nästa dag och allt var då okej.

Efter lördagens utställning häl-
ler utställaren ut vattnet. Hon märker då
att det är en hinna ovanpå på vattnet,
men tänker att det nog är mat som ham-
nat i vattnet och gjort det grumligt. 
Katterna sätts in i transportburarna och
städningen börjar. Burskynket är vått och
klibbigt. 

På kvällen blir den ena katten
slö men ägaren tänker att den nog är trött
efter utställningen och går och lägger sig.
Nästa morgon blir det dock full fart till
veterinären som strax bekräftar att katten
har blivit förgiftad!

Veterinären gör vad han kan
och ägaren reser hem med en katt som är
mer eller mindre i koma. I detta tillstånd
blir katten badad och omskött, men blir
sämre och sämre, hakan svullnar till
dubbel storlek och katten dreglar grön
slemaktig vätska. Dagen efter åker de till-
baka till veterinären som gör samma
behandling som dagen innan: Full
genomspolning av kattens tarmar. Hakan
svullnar mer och mer.

Ägaren tar nu fram burskynket för att
tvätta det inför nästa utställning. Det är
då hon känner den speciella lukten som
kommer från burskynket. För att göra en
lång historia kort: Prover från burskynket
lämnas till ett laboratorium. Man finner
snart att det är ett mycket starkt rengö-
ringsmedel som har använts. Provet
skickas för vidare utredning. Svaret säger
att det som sprutats eller hällts in i buren
är didecyldimetylammoniumklorid.
Medlet är mycket frätande och används
bland annat på bensinstationer och som
avfettningsmedel.  

En vecka senare är katten på bättringsvä-
gen men har frätskador i halsen, matstru-
pen och vidare ned i mag- och tarmkana-
len. Katten är på benen, men det gör ont
att gå då skador också finns under tas-
sarna. Även hakan har frätskador. 

Den andra katten, som också
var med i utställningsburen, är långhårig
och har inte fått så mycket skador, men
även på denna katt är tassarna angripna.

Vem kan hitta på att göra något sådant?
Vem har ett sådant medel med sig på en
utställning? VARFÖR har någon gjort
detta? Skulle den skyldige bli avslöjad
borde vederbörande fråntas sina katter,

bli avstängd på livstid från kattutställ-
ningar, och bör inte få ha några husdjur
alls. Vi är nästan till hundra procent
säkra på att detta har gjorts av en annan
utställare.

Några dagar senare berättar kattens
ägare:
Katten dricker nu själv men vill inte äta,
utan blir matad med flytande föda. Jag
har varit i kontakt med ett kemiföretag
för att få mer information om medlet
som skadade katten. Medlet är ett desin-
fektionsmedel som faktiskt används både
på sjukhus och hos veterinärer, avlägsnar
mögel på husväggar, tar bort asfalt från
bussar, används i husbilstoaletter, i ben-
sinstationernas tvätthallar – och finns
faktiskt också i rengöringsmedel som tar
bort kattkiss. 

Men så säger mannen jag talar
med: Självklart ska medlet bara användas
till det som det är avsett för! (Han har
själv hund och är en flitig utställare. Han
var chockad!)

I koncentrerad form är medlet mycket
farligt! Det torkar inte utan blir klibbigt
– som burskynket fortfarande var efter
några dagar, och vått nog för att krama ur
vätska som kunde sändas till analys.

På till exempel sjukhus och hos
veterinärer är medlet mycket utspätt.
Koncentratet finns i 50 % och 80 %.
Den som ska använda medlet i starkare
koncentration än 10 % måste ha genom-
gått en utbildning för detta.

Mannen berättade för mig att
katten måste skyddas från alla smittkällor
under minst två veckors tid, då katten
har nedsatt immunförsvar efter förgift-
ningen. Han berättade också att han
känner till människor som ovetande har
fått i sig medlet i 0,1 % utspädning. De
har fått frätskador i mun och svalg – och
det efter bara en liten klunk.

Kirsten fortsätter:
Katterna hade trots allt tur!
Då jag har fått frågan om vår klubbs des-
inficering av burarna kan ha varit orsaken
så kan jag berätta att vi använder
Klorhexidinsprit – i utblandad form.
Och det torkar av sig själv.

Vi har också fått frågan varför vi tror att
det är en utställare som har gjort detta.
Svaret på den frågan är att skulle det ha
varit någon utifrån, så tror jag att de i så
fall skulle ha tagit första bästa bur, och
där satt årets katter för 2008.   

Översättning: Carina Nicklasson

Farligt att lämna katten 
utan tillsyn på utställning?

Detta är en skräckhistoria om vad som kan hända på utställning. Just detta
hände i ett av våra grannländer, men även i Sverige har det förekommit
liknande incidenter.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kheyron’s Petrus kom till mig den 1
mars 2009 som efterträdare till min
norska skogkatt Katikissan Tyyne, som
avled i januari. Tyyne hade i november
fyllt 18 år och hon var riktigt sjuk bara
några dagar, så man måste anse att hän-
delsen var naturlig. Jag är ytterst förtjust
i russian blue-katter, så det var klart att
den nya katten skulle vara av denna ras.
Petrus var 17 veckor gammal, när han
kom. Efter en vecka blev han vän med
min huskatt Sasha, och snart var det
samma sak med Dmitri Falalejevits.
Ännu i dag, när jag skriver detta väser
Misha och Petja åt honom, men riktiga
slagsmål har det inte funnits. Vi kom-
mer nog överens! Det är härligt att ha
en ung katt hemma! Det är en stor gläd-
je att ha kunnat vara så vaksam, att inga
skador uppstått.

Petrus har redan varit på två
utställningar: i Vanda i slutet av april
som ungdjur och i Hyvinge den 7 juni
som junior. Han betedde sig fint på
båda utställningarna, men blev lite
stressad i Vanda. Då fick han EX1 och i
Hyvinge EX3. Han hade nämligen två
medtävlare. Den tyska domare Ursula
Loose tyckte mest om ljusare katter, vil-
kas öron sitter rakt uppåt. Omdömet
var annars bra.

Anja Hietala

Nu har jag fyra 
russian blue-katter!

FIN*Kheyron’s Petrus på Hyvinge-
utställningen den 7 juni 2009.
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Den 20 augusti 2009 åkte Charlotte Bredberg och jag till
Bagarmossens djursjukhus tillsammans med mina tre katter,
Jasmin, Qat och Boris. Vi hade beställt tid för ögonlysning av
Jasmin och Qat, eftersom deras son Boris är bokad för en par-
ning lite längre fram. Som uppfödare med avelshane känns det
extra viktigt att göra denna undersökning eftersom PRA är
något så pass nyupptäckt bland ryssar. 
PRA eller progressiv retinal atrofi är en ärftlig sjukdom som
drabbar ögats synceller (stavar och tappar) i näthinnan (retina)
och resulterar i fortskridande (progressiv) förtvining (atrofi)
eller nedbrytning (degeneration) av näthinnan och synnerven,
vilket resulterar i blindhet. PRA är en heterogen sjukdom med
olika genetisk bakgrund. PRA kan inte botas men kan förhind-
ras genom lämplig avel. Fullständig eliminering av PRA låter sig
inte göras om inte en säker gentest finns tillgänglig. 
Anledningen att jag tog med mig Boris var att jag tyckte att det
vore bra om han fick lite bilträning samt att jag hoppades att
eventuellt han också kunde få undersökas. Jag tänkte att det i
varje fall var bra för honom att få komma ut och röra på sig.
I väntrummet gick Charlotte runt och bar på Boris. Han ville
titta på allt och hade en hals lång som en giraff när han satt över
Charlottes axel. Det fanns några stora hundar där i hundavdel-
ningen av väntsalen som började skälla. Boris blev inte ens rädd,
han verkade vilja komma ner och hälsa på dem. Till och med
personalen i receptionen tyckte det var roligt att se en katt som
var så cool och orädd för stora hundar som skällde.
Enligt vad vi hört från andra uppfödare är rekommendationen
från Finland, där man upptäckt 4-6 fall av ögonsjukdomen
PRA, att testa katter vid 1,5 års ålder.
På Bagarmossen fick vi träffa Berit Wallin Håkansson, som är
en av Sveriges främsta ögonspecialister, och arbetar på
Regionsjukhuset Strömsholm. Det var även två andra veterinä-
rer med som lärde sig om ögon och skulle vara med på under-
sökningen. 
Undersökningen i sig var mycket enkel och gör inte ont på kat-
ten. Först fick de några droppar i ögonen för att vidga pupil-
lerna, sedan efter en stund fick vi komma in i undersöknings-
rummet, man släckte ljuset och gjorde en undersökning precis
som man gör på människor, med en stark lampa för att lysa
ögat. De använde sig av två olika apparater. Alla tre veterinä-
rerna undersökte Jasmin och Qat.
Under tiden frågade de oss varför vi gjorde undersökningen och
varför inte Boris som är 10 månader var inbokad för under-
sökning?
Berit Wallin Håkansson sa till oss att hon absolut tycker att man

ska testa även unga katter, eftersom man ännu vet så lite om
PRA-varianten hos ryssar. Rent medicinskt är det möjligt att
testa en katt från 6 veckors ålder, uppgav hon. Eftersom detta är
en ny form av PRA som man upptäckt hos ryssarna är det vik-
tigt att hellre testa för många djur än för få, menade hon - i
synnerhet om de ska gå i avel. Hon sa också att det är viktigt att
testa i alla åldrar, i synnerhet på yngre djur eftersom det ofta är
de som används i avel. Att man har satt en åldersgräns på 1,5 -
2 år förstod hon inte. Det hänger antagligen ihop med att det
är vad som är brukligt hos abessinier, men där har man känt till
sjukdomen i 30 år och dess DNA är fullständigt klarlagd. Berit
Wallin Håkansson sa även med eftertryck, att hon hoppades att
man tagit DNA på de ryssar som fått PRA i Finland, för att
senare kunna fastställa DNA-profilen på ryss-PRA.
Hon nämnde även ett exempel med papillon-hundar, där man
enbart testat för PRA vid tre års ålder och så plötsligt en dag
funnit starkt utvecklad PRA på en hund vid ett års ålder.

Berit Wallin Håkansson berättade utförligt om hur det är bland
abessinier och somali. Sedan ett bra tag finns det ett DNA-test,
så man slipper göra ögonlysning, och det är av vikt att all data
som finns samlas in för att testet ska bli tillförlitligt. Hon berät-
tade att det man gjorde, under 1970-talet när PRA upptäcktes
hos ett stort antal abessinier och somalier, var att många katter
med PRA donerades till forskning. Man avlade på dessa katter
i forskningssyfte och det föddes ungar med PRA som enbart
levde i detta forskningssyfte. Det kan måhända kännas som ett
makabert förhållningssätt, men det är tack vare det gedigna
arbetet som gjordes då som man idag har minskat sjukdomsfal-
len dramatiskt och även har möjlighet att testa PRA hos abes-
sinier och somali via DNA.
Så vilken tur att vi hade med Boris! Berit och de andra veteri-
närerna tyckte absolut att även han skulle undersökas, och trots
att vi inte bokat tid för honom, var de villiga att göra under-
sökningen utan kostnad! 
Berit påpekade även att det är viktigt att testa flera gånger under
en katts liv, eftersom PRA kan komma att visa sig senare. Alla
tre var i varje fall friska, det fanns inga tecken på PRA, RD (reti-
nal detachment) eller katarakt (grå starr).
Berit Wallin Håkansson har skrivit flera ögonartiklar, här kan ni
läsa en av dem:
http://www.regiondjursjukhuset.se/listfiler/koppladefiler/arftli-
ga_ogonsjukdomar_del2.pdf

Camilla Patek och Charlotte Bredberg

PRA-undersökning på Bagarmossens djursjukhus i Stockholm

”Bibliotekskatten Dewey -
en småstadskatt som älskades av

hela världen” 
av Vicki Myron

Detta är en sann historia som har sin
upprinnelse en kall vintermorgon då en
bibliotekarie hittar en frusen och utsvul-
ten liten kattunge i bibliotekets bokin-
kast. Hon och övrig personal tar sig an
honom och ger honom namnet Dewey
Readmore Books. Till att börja med möts
de av politikermotstånd men de lyckas få
behålla sin bibliotekskatt. Han blir en
symbol både för biblioteket och för den
lilla staden Spencer i Iowa i USA. Folk
vallfärdar till Spencers bibliotek från när
och fjärran bara för att få möta Dewey
och vid hans bortgång vid 19 års ålder
står dödsrunan att läsa i ca 300 tidningar
världen över.
I slutet av 2008 beslöts det att en spelfilm
om denne älskade lille bibliotekskatt ska
spelas in.
Lena Olsson-Zylberstein
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Bildreportage från utställningen i Varberg den 1 augusti
Hur det gick för katterna och vilka som är deras ägare kan du läsa i utställnings-
resultatet på sidan 33.

Maximillian v. Salzbachtal

S*Wynjas Wincent

Limelight’s Pocahontas

S*Koroleva Odelija Maximalija

S*Blåtussens Morris

S*Mudhoneys Disentis

S*Blåtussens Fritz

S*Modhoneys Jasper

S*Czar’s Fairy Yelena NazimovaS*Romanenko’s Kalinka

Domare: Lone Lund
Foto: Karin Johansson
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En kort presentation av dig själv och din kattbakgrund
Monica Bokström, domare i kategori.III sedan 1993. Jag har
fött upp burma och brittiskt korthår. Vi har för närvarande två
burmor och en ocicat.

Vad betyder ryssen för dig? 
De två första raskatterna jag träffade var hos min systers kom-
pis. Hon hade en cornish rex och en ryss. Jag tyckte båda två var
mycket speciella katter. När jag många år senare bestämde mig
för att skaffa en raskatt hade jag i tanken att det skulle kunna
vara en burma, abessinier, ryss eller en havanna (som de kallades
då). Slumpen avgjorde att det blev en burma. Dessutom har jag
genom åren haft flera vänner som haft ryssar och även i vissa fall
fött upp rasen, så jag tycker att jag känner rasen på nära håll.
För att sammanfatta ligger ryssen nära hjärtat även om jag själv
inte varit ägare till en ryss.

Vad är rysslook för dig?
Det är mycket svårt att svara på. Många små detaljer och helhe-
ten avgör. Detaljer som spelar in är till exempel ögonform och
placering (brett isär och inte djupt liggande) och öronplacering.
Huvudformen har förstås stor betydelse. För att få rätt look
måste huvudet vara brett, annars kommer både ögon och öron
för tätt. En riktig vinkel i profil är också viktigt för looken.

Russian Blue Klubben har som mål att bevara den skandina-
viska rysstypen. Vad tycker du kännetecknar den? Beskriv
gärna från helheten till detaljerna.
Jag vet ingen exakt definition på vad den skandinaviska typen
är egentligen, men några drag är bland annat de jag nämner
ovan angående rysslooken. Dessutom anser jag att den skandi-
naviska rastypen har en ”medelgrov” benstomme, och en
”medelblå” pälsfärg.

Finns det någon eller några ryssar som du tycker överenss-
stämmer med den skandinaviska russian blue-typen samt
varför (nu levande eller döda)? 
Ja, många exempel som jag träffat genom åren. Till exempel
bland finska katter från Zarin, bland norska katter från
Argentum och bland svenska katter från Skvallergränd, Barynia,
Limelight, Vatulands med flera.

Vem eller vad har betytt mest för din syn på ryssar? 
I första hand vill jag nämna Helga Söderholm. Jag gick elev för
henne på en utställning i Stockholm, då hon hade riktigt många
ryssar av olika typ. Det var den bästa genomgång jag haft av
ryssar genom alla år. Dessutom har diskussioner med utställare
betytt mycket för hur min syn utvecklats. Bland annat har jag
haft bra samtal med Sari Kulha i Finland, och för många,
många år sedan med BG Fältström.

Vad har du för förhoppningar när det gäller russian bluens
framtid?
Jag hoppas att ryssen får behålla den fina looken och att utveck-
lingen inte går mot en alltför finlemmad katt, med för ljus päls.
Dessutom är det viktigt att behålla det fina temperarment som
ryssen i allmänhet har idag.

Samtal om russian blue
I förra numret av Ryska Posten började en artikelserie där
olika personer svarar på frågor om russian blue. Det är
Karin Johansson och Carina Nicklasson som tagit fram frå-
gorna och valt ut de personer som ska intervjuas. Det är
tänkt att det ska vara både ryssägare, domare, domarass-
sistenter, utställare och ryssuppfödare.

Här följer Monica Bokströms svar.

Monica Bokström bedömer ryssar på SUROK:s utställning i Helsingfors 
2/8-09. Båda katterna ägs av Sari Kulha, som också syns på bilderna.

Blue Wind Tornado, “Pitoto” 
Uppfödare: Emiliano Pagani Foto: Heikki Siltala

CH FIN*Zarin Querida Mandi
Foto: Heikki Siltala

FIN*Zarin Querida MaiaDK*Kirstejn’s Grey Wolf by MaxiS*Koroleva Odrian Maximalija
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Det var först i mitten av maj som Camilla
och jag hörde om ryss-specialen i
Middelfart som skulle anordnas av
JYRAK och den danska Russian Blue
Klubben den 27/6 2009. Eftersom min
katt Pikku var dräktig (trodde jag) och
inte rabiesvaccinerad, stod det klart att det
var Camillas katt, tillika Pikkus bror, Qat
som skulle få åka. Och jag skulle få följa
med som 1:e Qat-bärare. Det blev väldigt
bråttom, dels att få in alla anmälningar
och dels att fixa cert till Qat så att han blev
Premier. Det kändes ju inte lönt att åka
ända till Danmark för ett CAP… 

Men vi lyckades, och på fredagsmorgonen
den 26/6 bar det av med fullpackad bil
från Stockholm och PR Zarin Querido
Qat säkert fastspänd i baksätet, nu med
även ett CAPIB på fickan. När vi 12 h
senare rullade in på parkeringen till Hotel
Medio i Fredricia var vi lätt stukade…
Eller i alla fall Camilla och jag, Qat tar alla
prövningar med ett upphöjt lugn. Jag tror
att han mediterar, han är en klok katt. Alla
glada och kära ansikten som mötte oss på
terrassen till hotellet fick oss snart att
glömma träsmaken från bilfärden. Där var
Sari, Kenneth, Yvonne, Kicka, Sonny och
Kaija för att nämna våra närmaste katt-
vänner. Det var en underbar start på hel-
gen.

När vi kom till utställningen på lördag
morgon var mycket annorlunda även för
en van utställare som jag. För det första
hade Dorthe och Espen (Kirstejn’s), som
anordnade hela rysspecialen, sett till att
ryssarna fick en alldeles egen buruppställ-
ning. Alla ryssburarna var placerade i en
stor fyrkant där det fanns bord och stolar
till ägarna i mitten. Ett fantastiskt arran-
gemang! Dessutom var burarna annorlun-
da med öppna långsidor åt bägge håll. Inte
helt lyckat för svenskar med burskynken
av svensk modell, men nåväl, trevligt för
publiken som kunde se katterna bättre.
En mindre trevlig detalj var att de danska
underredena till burarna bestod av träski-
vor! Hur hygieniskt är detta månntro när
en kille råkar kissa utanför lådan?

Ovanpå burarna stod lappar
med nationaliteterna på katterna och vi
kunde snabbt uppfatta att här var ryssar
från inte mindre än sex länder. Danmark,
Sverige, Finland, Tyskland, Ryssland och
Lettland. Domare för dagen och för ryss-
specialen var Thea Friskovec, Slovenien,
och hon hade ett gediget arbete framför
sig – 33 st ryssar!

Även om både Camilla och jag på senare
tid importerat två stycken, vad ska vi kalla
dem, ”moderna” ryssar, dvs. ryssar med
ganska lågt sittande öron, så är vi varma
vurmare för den s.k. skandinaviska ryssen.

Vad skandinavisk typ innebär för oss ska
jag inte gå in på här, men jag tror att det
är något djupt personligt för varje ryssäl-
skare. Poängen är i alla fall att något som
vi skulle kalla ”skandinaviskt” inte fanns
att finna bland dessa 33 ryssar, om än med
något undantag. Vårt bestående intryck är
dock att dessa 33 ryssar, skandinaviska
eller icke, och kanske med något undan-
tag, alla var slående vackra representanter
för rasen. Tjocka korta skimrande pälsar,
stora intensivgröna ögon och korta per-
fekta profiler och dessutom inte ett fräs
eller morr knappt - så många och så vack-
ra ryssar har nog aldrig vistats på samma
plats tidigare!

Theas arbete var både lätt och svårt bero-
ende på hur man vill se det. Svårt eftersom
hon blev tvungen att låta katter som var
och en var självklara vinnare förlora, lätt
eftersom hon visste att vilken katt hon än
valde så var det en superrepresentant för
rasen. Thea valde att dela upp tävlingen i
kastrater först, sen ungdjur och juniorer
och sist vuxna honor och hanar, och ta ut
den bästa i varje grupp, tillika hennes
nominering, vilket resulterade i sex ryssar
i panelen. 

Vi var mest fokuserade på kastraterna och
det blev snabbt Qats tur. Det var många
kastrathanar och bara en kastrathona. Qat
hade två konkurrenter i klass 8, PR
Kirstejn’s Grey Wolf by Maxi och PR
Hana-Bi Estrade Burton. Det var den
ljuse men vackre ”Wolfie” som tog hem
segern och käre Qat kom trea, mest nog
för att han var lite nervös men också för
att konkurrensen verkligen var benhård.
Bland kastrathanarna fanns även kelgrisen
EP Limelight’s Nemo, min personlige
favorit EP Smurfs Vidar by Odin och GIP
Alba Blue Prins av Elverhöj. Det blev
Wolfie som knep även BIV-K och även
NOM-K. Nemo charmade sig till ”doma-
ren specialpris” för sitt oupphörliga ”nos-
hånglande”. Även PR Hana-Bi Estrade
Burton är värd ett omnämnande, en riktig
snygg kille från Finland. 

Bland ungdjuren (5 st) och juniorerna (4
st) var det mycket jämnt och spännande.
Jisses vilka vackra kattungar! Det var lilla
finska Katzennest Gia of Malevitch som
tog hem segern bland ungdjuren och
USA-importen Velva’s Gismo of
Malevitch bland juniorerna. ”Gismo” blev
senare även BIS-J för en otrolig päls och
mycket fint utvecklat huvud och enormt
gröna ögon för åldern. Framför allt vill vi
framhålla lilla ”Gia” som vi föll pladask
för, en, i vårt tycke, ljuvlig liten hona med
fantastisk päls, mycket kort kil och stora
gröna ögon och underbara stora öppna
öron. Även Dorthe och Espens lilla Pippi,

Jumillas Aurora Borealis Kirstejn, var en
liten godbit.

Vuxna hanar var ett gäng tiopoängare alle-
sammans. Först ut var USA-importen EC
Dynamo Alaska och EC Maximiliam v.
Salzbachtal, sen GIC Katzenhof High
Five, och i klass 5 Pikku och Qats halv-
bror IC Halmbylunds Siddharta,
”Buddha” och IC Kirstejn’s Geronimo by
Maxi. I kl 9 tävlade Smurfs Loke by Spike
ensam. Rangordningen bland herrarna
blev 1.GIC Katzenhof High Five och 2.
EC Dynamo Alaska, den sistnämnde en
maffig kille med ett huvud snudd på så
brett som hos en britt. Helgens andra kär-
leksförklaring går till High Five, rätt och
slätt en av de snyggaste ryssar jag någonsin
sett.

Vuxna honor bjöd på en ännu mera
spännande och än mer omöjlig tävling,
vilket också Thea suckade över. Här fanns
SC Limelight’s Pocahontas med dunder-
päls och kanonhuvud, feminina söta GIC
Baaltje von der Weper och GIC
Romanenko’s Naida med utställningens
grönaste ögon, felfria danskan IC Alba
Blue Sofja Vasilyevna, vackra IC Kirstejn’s

PR FIN*Zarin Querido Qat

S*Romanenko’s Maxinja Naida

En händelserik helg 
med strålande vackra katter!
Alla eventuella kommentarer om enskilda katter är våra högst personliga
iakttagelser och får inte uppfattas som kritik eller ställningstagande för den
ena eller andra typen av ryssar.
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Blue Elenija som flyttat till Ryssland,
svenska charmtrollet IC Koroleva Odelija
Maximalija, feminina vackra CH Ruskis
Sofia, tjejen i en klass för sig CH Hana-Bi
Inari No Kami, Qats och Pikkus halv-
syster bombnedslaget Zarin Taika, nätta
näpna Malevitch Opera och lilla tyska
prinsessan Jumillas Northen Delight. Puh
– alla dessa honor är i våra ögon möjliga
BIS-katter. Det blev Zarin Taika med sin
beslöjade outgrundliga knallgröna blick
som tog hem titeln bästa hona och Poca
kom som värdig andrapristagare. 

Vi vill säga några ord extra om CH Hana-
Bi Inari No Kami, 14 månader, en katt
som inte kan lämna våra tankar. Hon såg
inte ut som några av de andra ryssarna på
utställningen, inte heller som någon
annan ryss vi sett, nästan som om hon var
en annan ras eller kom från en annan pla-
net. Det vore fel att säga att hon är ”gam-
maldags” eller ”skandinavisk” bara för att
hon är mörkare och har en extremt kort
kil. Det ligger nära till hands att säga att
hon liknar en korat, men det vore en för-
olämpning. CH Hana-Bi Inari No Kami
är bara en mycket ovanlig och mycket
vacker ryss skulle vi vilja säga, hon är den
felande länken mellan det amerikanska
och skandinaviska kanske? Hennes stam-
tavla är brokig och intressant, de enda
skandinaviska katterna bakom henne är
farfar Tzaritzas Reno och mormorsmor
Coasters Blue Streak Bee. Fantastiska kat-
ter förvisso men bara en liten del av hen-
nes linjer. För oss är lilla Inari beviset på
något väldigt väldigt viktigt – vi förstör
inte russian blue-typen genom ameri-
kansktypade importer och genom att
bredda avelsbasen, vi berikare den och vi
förstärker den.

Det intressanta var att även Thea, som har
en fäbless för ”moderna” ryssar med
mycket ljusa pälsar, gav certet till Inari och
Ruskis Sofia, en mycket vacker ljus och
”modern” hona, blev tvåa. Vi lovar att
ingen av ryssägarna på utställningen var
oberörd inför Inari, vi hörde allt från fan-
tastisk till annorlunda till konstig till ful.
För oss är hon det starkaste minnet från
utställningen.

Själva rysspecialen kom lite granna av sig i
och med att alla var så trötta och hungri-
ga, säkert också Thea även om hon aldrig
visade det.  Har man 33 katter att jämfö-
ra måste man självklart göra vissa rationa-
liseringar, vilket innebär att det i stort sett
bara var klassvinnarna som kom i fråga för
specialen. Självklart var alla vinnare värdi-
ga men själva upplevde vi att det gick lite
snabbt.

FIN*Hana-Bi Inari No Kami

PR DK*Kirstejn’s Grey Wolf by Maxi

PR FIN*Hana-Bi Estrade Burton S*Limelight’s Nemo

Jumillas Denali Alaska Sapphire Twilight

GIC Katzenhof High Five

EP Smurfs Vidar by Odin

Forts. på sidan 26
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Resultaten blev:
Bästa Ryss totalt: 
Velva’s Gismo of Malevitch, 
Junior och USA-import till Danmark.
Bästa Päls: 
Limelight’s Pocahontas, Sverige, 
svensk + amerikansk bakgrund.
Bästa Ögon: 
Romanenko’s Maxinja Naida, Sverige,
svensk + tysk bakgrund.
Bästa Profil: 
Dynamo Alaska, 
USA-import till Tyskland
Längsta Svans: 
Maximilian v. Salzbachtal, 
Tysk import till Danmark.
Theas Specialpris till störst personlighet: 
Limelight’s Nemo, Sverige
Ett specialpris skänkt av tyska uppfödare
till äldsta ryss: 
Limelight’s Nemo, Sverige

Trots att vi var trötta som aldrig förr efter
denna maratonutställning och middagen
fick skjutas upp både en och två gånger,
var det ingen som hade något annat än
lovord att säga om utställningen. Maken
till väl organiserad och trevlig utställning
har i alla fall vi inte varit med om. Dessa
ord vill vi framför allt rikta till Dorthe och
Espen som låg bakom detta strålande
arrangemang! Väl åter till hotellet väntade
en god och trevlig middag bestående av en
överdådig buffé och öl och vin, men de
flesta av oss stupade i säng ganska snart. 

På söndagen var det en hel del som hade
åkt hem men det var ändå imponerande
22 ryssar på plats. Domare var Arja
Martikainen och hon dömde även några
andra raser. Även på söndagen lyste
Katzenhof High Five då han blev BIV-V
och även BIS och det var fyra andra ryssar
i panelen, Zarin Taika (vuxen hona),
Hana-Bi Estrade Burton (kastrathane),
Malevitch Sapphire Martini (junior) och
Jumillas Denali Alaska Sapphire Twilight
(ungdjur). Romanenko’s Maxinja Naida
blev Supreme Champion och det skålades
i bubbel.

Att Qat fick se sig slagen även på sönda-
gen och åka hem de 85 milen utan några
nya cert var knappt något vi tänkte på när
vi satte oss i bilen till Malmö på sön-
dagskvällen. Att se så många vackra ryssar
av olika typer och träffa så många vänner
och nya bekanta var solklart behållningen
från vår resa!

Charlotte Bredberg S*Flax och 
Camilla Patek S*Catullus’

Vilva’s Gismo of Malevitch 

IC Hambylunds Siddharta Buddha

CH Ruskis SofiaS*Limelight’s Pocahontas

Pippi, Jumillas Aurora Borealis Kirstejn

EC Dynamo Alaska
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Sverige

2/4 2009  1+1
Far: S*Romanenko’s Maxinja 
Nazim
Mor: S*Saratovs Romana Daniela
Uppfödare: S*SARATOVS
Henny Klöverberg, Landskrona
0418-174 00, 0768-95 45 46

3/5 2009 1+0
Far: S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij 
Wozduch
Mor: CH S*Flisdjupet’s Chardonnay
Uppfödare: S*MOY ALMAZ
Anne-Helene Johansson, Göteborg
moyalmaz@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

18/5 2009 0+1
Far: S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij 
Wozduch
Mor: S*Wildtbergs Dychtau 
Sentinela Ondine
Uppfödare: S*MOY ALMAZ
Anne-Helene Johansson, Göteborg
moyalmaz@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

1/7 2009 1+2
Far: S*Flax Cheops
Mor: IC S*Barynia’s Annosjka 
Luiniljeva
Uppfödare: S*BARYNIA’S
Elisabeth Jacobs, Bollnäs
0278-191 30, 070-537 85 01
rysskatten@hotmail.com
www.barynias.blogspot.com

11/7 2009 1+0
Far: S*Saratovs Radozlav Dominik
Mor: IC Ondine v. Hirschbach(D)
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

12/7 2009 1+1
Far: S*Koroleva Odrian Maximalija
Mor: S*Romanenko’s Anisia
Uppfödare: S*WYNJAS
Yvonne Torstensson, Stora Mellösa
019-44 53 14, 070-397 88 28
yvonne_torstensson@hotmail.com
www.wynjas.se

Finland

11/8 2009 1 + 2
Far: FIN*Susanssin Catch me If 
U Can
Mor: S*Grrr Kallisto Mira Nikita
Uppfödare: FIN*HANA-BI
Marianna Ripatti, Helsingfors
+ 358 50 58 74 054

Sverige

slutet av vecka 36
Far: S*Ussholmens Urax
Mor: S*Svartsjös Ana Dyrskaja
Uppfödare: S*BOGINJA’S
Linda Linddahl, Ljungskile
0522-302 67, 0707-20 22 97
rysslinda@hotmail.com

1 november
Far: Alexej
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson
070-634 02 91, 016-15 37 24 (arb)
victoria.andersson@mdh.se

Finland

3/10 2009
Far: FIN*Miminkan Leonid
Mor: S*Graymalkin’s Yearning 
Ofelia
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+358 50 413 39 32
susanna.gunnar@kymp.net

Kullinformation

FÖDDA KULLAR VÄNTADE KULLAR PLANERAD PARNING
Far: S*Cortobelle’s Leo
Mor: FIN*Zarin Querida Maia
Uppfödare: S*FLAX
Charlotte Bredberg, Stockholm
08-10 40 01, 0736-22 14 88, 
0708-36 66 88
charlotte@flaxkatter.se
www.flaxkatter.se

Far: S*Catullus’ Blå Boris
Mor:  S*Koroleva Amalija Katerina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

Far: S*Wynjas Wincent
Mor: Tsaritzas Zelda
Uppfödare: S*SIRIUS
Christina Linder, Nyköping
0155-28 91 36, 070-291 98 00
christina.linder@comhem.se

Ett tips!
Om du är nöjd med kattungeförmedlingen, ge ett medlemskap 
i Russian Blue Klubben till dina kattungeköpare. 
Om du är missnöjd, kontakta Ywonne Johansson och framför
din åsikt. Du når henne på 0768-16 40 11 eller 
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

S*Wynjas Yin, 13 dagar gammalFIN*Zarin Aurora, 1 månad

En väldigt mätt liten kattunge.
Uppfödare och fotograf: Yvonne Torstensson

En liten dotterdotter till Sagolands Kapris, född 22 mars i
år. Mamma heter Talita och pappa Dante Alighieri, båda
är Zarin-katter.
Foto: Sari Kulha
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För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en bli-
vande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare in-
formation. 
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader. 
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar 
tillsammans med hankattsägarna. 
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Mudhoneys Prins Emil Jordgubbe (081031) CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Ägare: Mirjam Palosaari Eladhari & S*Ussholmens Urax Sharine Severnaja av Buerlia(N)
Rauno Palosaari S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
0739-38 22 82 (Stockholm/Visby) IC S*Zilarrezko Lady Rowena
mirjam@mimmi.net

S*Ärke Ängelns Sergej (081202) Kastreringsvarning! SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM (USA)
Ägare: Karin Torvenius & Claes Åsblom S*Limelight’s Potomac EC S*Limelight’s Kia,DSM
018-50 37 61 (Uppsala) S*Skepparkrokens Pavlina Petrusjka Shai av Buerlia(N)
karin.torvenius@envirotainer.com S*Skepparkrokens Jelitza

S*Ärke Ängelns Uri (081202) SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM (USA)
Ägare: Lena Andersson S*Limelight’s Potomac EC S*Limelight’s Kia,DSM
018-29 81 76 (Uppsala) S*Skepparkrokens Pavlina Petrusjka Shai av Buerlia(N)
anle@spray.se S*Skepparkrokens Jelitza

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (081218) SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM (USA)
Ägare: Vladimir Vasilisson S*Limelight’s Potomac EC S*Limelight’s Kia,DSM
0707-74 34 54 (Solna) GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
vladimir1@comhem.se IC S*Sephora’s Joy

S*Royalgrey Nikulin Tiger (090120) IP&IC Tsaritzas Reno
Avgift: Enl. ök. CH S*Barynia’s Wilmer IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
Ägare: Stina Otterberg S*Silivren Modesty Blaise S*Ussholmens Urax
031-16 39 24 (Göteborg) S*Sinikoskas Nikita
stina.otterberg@gmail.com

S*Cortobelle’s Mysak (090205) S*Halmbylunds Oberon
Ägare: Frida Skandevall, Lund S*Svartsjös Tabasco S*Sidensvansens Aquarelle
fridaskandevall@hotmail.com S*Barynia’s Hildur S*Ärke Ängens Gorki

IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Czar’s Fairy Yakov Nazimov (090319) EC/TGC Maxiilliam vom Salzbachtal(D)
Ägare: Beatrice Mahler (Stenungsund) CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim EC S*Romanenko’s Axinja
0303-77 79 94, 0705-61 01 61 S*Koroleva Faina Eufimia CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
beatrice.mahler@telia.com GIC S*Koroleva Severina Valentina

S*Kosmoskattens Lotus (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Anna-Lena Engström S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
073-809 17 37 (Kungsbacka) FIN*Zarin Holly
anna-lena.engstrom@yahoo.se

S*Kosmoskattens Ludvig (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Emma Carlsson S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
0370-928 27, 070-354 22 77 (Gnosjö) FIN*Zarin Holly
emmacarlsson7@hotmail.com 

S*Kosmoskattens Leo (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Elisabeth Larsson S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
0523-702 71 (Kungshamn) FIN*Zarin Holly
info@kosmoskattens.se 

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)

S*Grrr Chili Thai Giant (070221) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IP&IC Tsaritzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Thory Saverstam CH A*Flashpaw’s To My Delight Starchild Heartbreaker of Flashpaws
Tel: 0918-107 50 (Norsjö) A*Flashpaw’s Vanity Fair

S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227) S*Kärrmarks Gregorij
Avgift: Enl. ök. S*Svartsjös Grizzly IC S*Mjukebo’s Dudinka
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren S*Grrr Luna Kisaki Siderius S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
Tel: 0910-109 24 (Skellefteå) A Flashpaw’s To My Delight
l.fahlgren@hotmail.com

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevity Alexey (080229) GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
Avgift: Enl. ök. S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev IC Ondine v. Hirschbach(D)
Ägare: Gunnel Svanberg CH S*Flisdjupet's Chardonnay CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
tel: 0920-18106, 070-5982646 (Luleå) CH Felicia
gsvanberg@yahoo.se

Avelshanar
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Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)

Nikolai (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Österberg S*Kosmoskattens Irena S*Bollers Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Alexej (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Österberg S*Kosmoskattens Irena S*Bollers Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Sidensvansens Owiggo Wiggo (070120) S*Adastra Costeau
Avgift: enl ök S*Astragalus Oceans Pollux EC Guldvingens Silver Zinnie
Ägare: Sirpa Korventie S*Sidensvansens Hexa Epoque  IC S*Limelight’s Harley
Tel: 0220-16658 (Hallstahammar)

S*Ärke Ängelns Qupin (080917) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle CH S*Ärke Ängelns Dina S*Peleus Achilles Archie
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54 S*Skepparkrokens Pavlina
alfons99@spray.se

CH (N)Opuntia’s Boj Baba

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

Usurs Major av Buerlia(N) (031120) IC S*Kameleonten’s Astrix
Avgift: Enl. ök. S*Saratovs Ivan Yashin EC S*Saratovs Chrissi Alissa
Ägare: Daniela Enström EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi
Tel: 0700-524565 (Stockholm) EC Geisha av Buerlia(N)DM
daniela_e@volny.cz

S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej (071219) IC FIN*Zarin Archie
Avgift: Enl. ök. S*Koroleva Sergej Valentin IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Marina Olsson GIC S*Ullaberras Olga Tsarina Joy IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Tel: 08-717 33 88, 0708-92 68 82 (Nacka) IC S*Sephora’s Joy
marina@marinaolsson.se

S*Cortobelle’s Lazarus (080110) IP&CH Jumillas Born To Run
Avgift: Enl. ök. FIN*Starstruck’s Corto Maltese CH S*Wildtbergs Reca Wolga
Ägare: Nisse Eriksson S*Barynia’s Hildur S*Ärke Ängelns Gorki
Tel: 08-750 98 17, 073-301 96 79 (Kista) IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
kalkyl75@hotmail.com

S*SilverPixie’s Aleksey (080304) EC Erasmus v. Salzbachtal
Avgift: Enl. ök. EC Maximillian v. Salzbachtal CH Djagilevs Odelia Rinska
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna) IC S*Limelight’s Maya S*Kärrmarks Gregorij
Tel: 08-27 24 64 EC S*Sagoland’s Chili,DM
lars.bohlund@bredband.net

IC S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325) PR & EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Avgift: Enl. ök. S*UllaBerras Viktor Vasiljev Petja IC S*Sephoras Joy
Ägare: Kristina Svärdsten IC S*Romanenko’s Mazeba CH & GIP S*Limelight’s Nemo
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö) CH A*Flashpaw’s Vision of Love
peggylanes@svardsten.com

S*Flax Chaos (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18 GIC FIN*Zarin Talita, DM
anneli.hirsch@tengbom.se

S*Flax Cheops (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Lina Överström (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
lina.overstrom@gmail.com GIC FIN*Zarin Talita, DM

S*Catullus' Blå Bastian (081008) GIP/IC Silverlock's I Believe In U
Avgift: enl. ök IC FIN*Zarin Querido Qat GIC FIN*Zarin Talita, DM
Ägare: Anna Hansen IC S*Kosmoskattens Jasmin Sebastian av Buerlia(N)
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö) CH S*Kosmoskattens Blå Gina
annah80@gmail.com

S*Catullus' Blå Boris (081008) GIP/IC Silverlock's I Believe In U
Avgift: enl. ök IC FIN*Zarin Querido Qat GIC FIN*Zarin Talita, DM
Ägare: Camilla Patek IC S*Kosmoskattens Jasmin Sebastian av Buerlia(N)
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö) CH S*Kosmoskattens Blå Gina
info@catullus.nu

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)

CH S*Ridge Cat’s Morris (070619)  Kastreringsvarning!! CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök S*Graymalkin’s Yawing Othello S*Romanenko’s Oxana
Ägare: Monica Lugnet S*Astragalus Silver Arwen Evenstar S*Saratovs Kristof
Tel. 0141-531 05 (Motala) EC Guldvingens Silver Zinnie
monica.lugnet@saabgroup.com

CH S*Barynia’s Wilmer (071017) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IC IC Tsaitzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Agneta & Peter Sjöö IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva S*Valinor’s Luinil
Tel 0490-107 42 (Västervik) S*Barynia’s Katinka Koritseva
agneta.sjoo@telia.com

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421) EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
Avgift: Enl. ök. EC Maximiliam vom Salzbachtal(D) CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
Lena Kalmykova IC S*Korleova Amalija Katerina S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
Tel: 076-245 81 44 (Göteborg) S*Mischenka Petra
lena.kalmykova@gmail.com
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Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

S*Koroleva Leonid Nikolaj (061005)  Kastreringsvarning!! S*Limelight’ Jonathan
Avgift: Enl. ök CH Aragon S*Abruma’s Catja av Iluin
Ägare: Anna Steinwandt IC S*Koroleva Amalija Katerina S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
& Andreas Fransson S*Mischenka Petra
Tel: 0455-10727 (Karlskrona)
schteinwandt@hotmail.com

Norge
Unghanar
Argentum’s Mika (20090117) FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. ök. (N)Natures Beauty Aris Maksimov CH (N)Schillerstrøm Sina Tsaritsa
Ägare: Bodil W. Schmidt CH (N)Melkeveiens Cassiopeia S*Sephoras Joe GNU
+47 33 45 54 80 (Sandefjord) (N)Stjernevindens Chi Tauri
bakerkim@frisurf.no

Vuxna hanar
(N)Nature’s Beauty Aris Maximov (050820) Sherif from Alis (EST)
Avgift: Enl ök FIN*Bessemjanka’s Dirham FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Ägare: Oddny Stokholm CH (N)Schillerström’s Sina Tsaritza (N)Pomor Igor Ostrovskij
Tel: +47-93451924 LÖRENSKOG CH (N)Schillerström’s Geiza

Alexandra’s Blue Hampus (0705xx) GIC Victor Happy Eyes (CZ)
Avgift:  Enl. ök. (N)BlueGargoyle’s Cernunnos CH Regina av Buerlia(N)
Ägare: Anneke Fasting, Bergen Alexandra’s Blue Tsarina Nikita S*Blå Blixtens Gandalf
fiodda@hotmail.com (N)Thorelins Anastasia Blue

Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök S*Saratovs Ivan Yashin
Ägare: Iver Erling Årva CH S*Vatulands Yurij S*Cosack's Nefertite
Tel: +47-90037541/22377511 EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi
iver@tda.no EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122) IC Ray Rosa Glauca
Avgift: Enl. ök. GIC Viktor Happy Eyes (CZ) CH Florans Erakis
Ägare: Margaret Ann Moen CH (N)Feropont Anfisa (N)Schillerström’s Feropont
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo) (N)Bernhof Nastja
margaret.moen@getmail.com

(N)Thorelin’s Iwan (07) FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. Ök. (N)Nature’s Beauty Aris Maximov (N)Schillerström’s Sina Tsaritsa
Ägare: Kristi Winthter (N)Thorelin’s Yaritza (N)Subarasi Neko’s Kluzz
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö) GIC Alexandra’s Tsarina Baratova

Har du en fin rysshane därhemma?
Anmäl honom till Russian Blue Klubbens avelshaneansvarig Ywonne Johansson. Hon kan berätta vad det innebär. 
Adress finns på sidan 35.

ryska boden

JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann

Andersson.
Pris: 5:-/st + porto

Mängdrabatt: 
10 st för 40 kr, 
25 st för 85 kr, 
40 st för 120 kr, 

50 st för 150 kr, 
75 st för 210 kr 
100 st för 250

Letar ni julklappar och julkort?
Vi har fortfarande kvar alla andra varor i
Ryska Boden och desssa finns att se i tidi-
gare nummer av Ryska Posten. 
De finns även på klubbens hemsida
www.russianblueklubben.se

För beställning vänligen kontakta
Carina Nicklasson, telefon 0521 - 607 26
e-post: collusor@telia.com 
eller ryskaboden@russianblueklubben.se

Nya produkter
Rea i Ryska Boden!

De gamla tygkassarna: 
20 kr + porto

Jeansskjortorna: 
50 kr + porto

Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 50 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

T-shirt 
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 90 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

Beställ via e-post: 
bennywidar@russianblueklubben.se 
eller tel. 0302-231 27
eller
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 Stenkullen
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Russian Blue Klubben har en jubilar till under året, i november
uppnår Bertil mogen ålder.
Bertil är, tillsammans med makan Marianne och Else-Marie
Qvarnström, en av Russian Blue Klubbens grundare. Under
många år var Bertil redaktör för Ryska Posten, och även sekre-
terare i klubben.

Marianne och Bertil Stade hade russian blue-uppföd-
ning under stamnamnet Skvallergränd, efter sin gatuadress i
Västerås. Deras första ryss var Tricolor Ljubana, som tillsam-
mans med Fjällvinge Alexander blev föräldrar till
Skvallergränds Olga Alexandrovna. Hon parades i sin tur med
Sergej af Solitaire och de blev därmed föräldrar till
Skvallergränds Lara. Och resten, får man väl säga, är historia.
Lara blev den första katten i Sverige som tog titeln Grand
International Champion, den då högsta titel som fanns. 

Marianne och Bertil har under åren varit mycket viktiga för
Russian Blue Klubben och russian blue-aveln genom sitt arbete
och stora engagemang för vår vackra kattras. 

Jag har också ett speciellt tack att framföra till dig, Bertil, för
det var du som tipsade mig om att Kullabygdens uppfödning
hade två hanar kvar till salu, när jag ville köpa min första ryss.
Och därmed kom Kullabygdens Kassimir in i mitt liv, och för
det är jag oerhört tacksam. Jag har också haft förmånen att få
träffa dig och Marianne vid några utställningar. 

Russian Blue Klubben och alla dina vänner hurrar alla för dig,
Bertil, och vi hoppas alla att din födelsedag blir alldeles utom-
ordentligt trevlig! 

Russian Blue Klubbens styrelse
Genom Carina Nicklasson

Bertil Stade – årets jubilar 4

Tricolor Ljubana, den första ryssen hos paret Stade och mor
till Skvallergränds Olga Alexandrovna

Det sägs att katter inte gillar stängda dörrar och det stämmer
mycket riktigt även på mina ryssar. Men – smarta som ryssar är,
möter en stängd dörr oftast inget hinder såvida den inte är låst,
saknar handtag, eller är ovanligt trög. De hoppar helt enkelt
upp och hänger med tassarna på handtaget och om inte dörren
genast öppnas, tar de spjärntag med bakbenen. 

Inte ens en låst dörr behöver vara ett hinder för en
ryss. En uppfödare berättade för mig om en av hennes ryssho-
nor. Hon brukade sparka på nyckeln tills den vreds om, samti-
digt som hon hängde i handtaget! Det knepet har dock inte
någon av mina ryssar kommit på än – tack och lov!  

Ibland är det ju nödvändigt att hålla en dörr stängd och då kan
man till exempel ta bort handtaget så att säga på ryss-sidan. Det
räcker inte att bara vända handtaget uppåt, som man ibland kan
se i hem där det finns små barn eller hundar…

Det kan ha sina sidor att ta bort dörrhandtag, för sen
måste man hålla reda på dem och helst alltid gå omkring med
ett reservhandtag i fickan. En gång blev jag själv instängd i ett
rum på grund av att det plötsligt blev korsdrag. Dörren for igen
med en smäll, och där stod jag med lång näsa utan dörrhand-
tag! Resten av familjen sov, så det var tur för mig att jag kunde
klättra ut genom fönstret. Undrar var uttrycket ”ge mig ett
handtag” kommer ifrån?

En annan gång när min yngsta dotter var i skolan,
kom en kompis fram till henne och frågade om dörrhandtaget
hon hade med sig kom från vårt hus! Handtaget hade av någon
underlig anledning hamnat i kompisens väska när hon sov över
hos oss…

Elisabeth Jacobs

Barynia’s Katinka Koritseva, snart 14 år gammal har varit en duktig
dörröppnare som ung.

Ryssar som öppnar dörrar
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SURAHAMMAR 18 april 2009 
Domare: Maria Rihova
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAC, NOM Äg: Kaija Merta

SURAHAMMAR 19 april 2009
Domare: Martti Peltonen
3 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hane PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CACIB, Äg: Kristina Svärdsten
NOM, BIS

Klass 9 Öppen
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAC, Äg: Kaija Merta
CHAMPION

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hane BLÅTUSSENS MORRIS 
Ex1, Äg: Annika Hjelmsten
BIV, NOM, BIS

BOHUS 16 maj 2009 
Domare: Hans Lindberg
6 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV,  Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS

Hane     WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5 Internationell Champion
Hona KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
CAGCIB, GIC  Äg: Kaija Merta 
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 7 Champion
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACIB Äg: Kaija Merta
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen
Hona FRIDA NEVSKAJA
CAC Äg: Ywonne Johansson

Hane KOROLEVA ODRIAN MAXMALIJA
CAC Äg: Liselotte Hallengren

BOHUS 17 maj 2009 
Domare: Barbro Helmer
7 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV,  Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS

Hane     WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5 Internationell Champion
Hona     LIMELIGHTS MAYA
CAGCIB Äg: Jessica Ljungdahl

Klass 7 Champion
Hona     KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACIB Äg: Kaija Merta
INTERNATIONELL CHAMPION

Hona FRIDA NEVSKAJA
EX 2 Äg: Ywonne Johansson
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen
Hona SILVERPIXIE´S ANNUSHKA
CAC Äg: Jessica Ljungdahl

Hane KOROLEVA ODRIAN MAXMALIJA
CAC,   Äg: Liselotte Hallengren
NOM, BIS

SUNDSVALL 6 juni 2009
Domare: Olga Sizova
1 utställd russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CAGCIB, Äg: Christina Linder
NOM, BIS

SUNDSVALL 7 juni 2009
Domare: Monika Bokström
1 utställd russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CAGCIB, Äg: Christina Linder
NOM

ÖREBRO 6 juni 2009
Domare: Lena Chapman
4 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind

Hane     WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hona    ÄRKE ÄNGELNS RAISA
EX 1     Äg: Bernice Skytt

Hane    ÄRKE ÄNGELNS SERGEJ
EX1      Äg: Bernice Skytt

ÖREBRO 7 juni 2009
Domare: Mira Fonsén
3 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind

Hane WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2  Supreme Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO             
HP, NOM, BIS Äg: S Hansson & A-C Johansson

ULRICEHAMN 13 juni 2009
Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV, NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind

Hane     WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2 Supreme Premier
Hane      LIMELIGHT´S NEMO             
CAPE      Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona     KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAGCIB Äg: Kaija Merta

Klass 10 Kastrat
Hane ZARIN QUERIDA QAT
CAP    Äg: Camilla Patek
PREMIER

ULRICEHAMN 14 juni 2009
Domare: Thea Friskovec
4 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2 Supreme Premier
Hane LIMELIGHT´S NEMO             
HP, NOM, BIS  Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAGCIB, NOM  Äg: Kaija Merta

Klass 8 Internationell Premier
Hane      ZARIN QUERIDA QAT
CAPIB     Äg: Camilla Patek

FORSHAGA 4 juli 2009
Domare: Eiwor Andersson
1 utställd russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hane WYNJAS WINCENT
HP Äg: Yvonne Torstensson

FORSHAGA 5 juli 2009
Domare: Alexej Shchukin
1 utställd russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAGCIB, NOM  Äg: Kaija Merta

STOCKHOLM 18 juli 2009
Domare: Anna Paloluoma-Sundholm
7 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACS     Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

TSARITZAS ZELDA
EX 2       Äg: Christina Linder

Klass 9  Öppen
Hane      ROMANENKO’S QAUTTRO
CAC, BIV Äg: Thomas Johnson

Klass 10 Kastrat
Hane: PIXMAS LEONID
CAP  Äg: Marie-Louise Johnson

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hona  ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
EX 1, NOM  Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

ÄRKE ÄNGELNS RAISA
EX 2 Äg: Bernice Skytt

STOCKHOLM 19 juli 2009
Domare: Mira Fonsén
8 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV, NOM  Äg: Kenneth Eklind

Utställningsnytt förkortningar
CAC, CACIB, certifikat för 
CAGCIB, CACS fertila katter

CAP, CAPIB, certifikat för
CAGPIB, CAPS kastrater

EX Excellent
MB Mycket Bra
B Bra
HP Hederspris
V Vuxen
J Junior
U Ungdjur
K Kastrat
T Totalt
Disk Diskvalificerad
BIV Bäst i variant
NOM Nominerad till panel
BIS Best In Show

(t ex BIS vuxen kategori tre)
BOX Best in Opposite Sex 

(tidigare BIM - Bäst i Motsatt Kön)
BOB Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra
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Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACS     Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

TSARITZAS ZELDA
EX 2       Äg: Christina Linder

Klass 5 Internationell Champion
Hane     PEGGY LANE’S STELLA IZAR 
CAGCIB Äg: Kristina Svärdsten

Klass 9  Öppen
Hona  PEGGY LANE’S AUDREY HEPBURN
CAC      Äg: Helene Ahlström

Hane      BLÅTUSSENS MORRIS
ABS        Äg: Annika Hjelmsten

Klass 10 Kastrat
Hona     GRYPHON NORDIC VALENTINA 

TERESHKOVA
CAP, NOM Äg: Helene Ahlström

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hona       ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
EX 1    Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

UPPSALA 27 juli 2009
Domare: Minna Krogh
4 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CAGCIB Äg: Christina Linder
BIV, NOM, BIS

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hane LIMELIGHT´S QUATRO
Ex 1 Äg: Thomas Johnson

BLÅTUSSENS MORRIS
Ex 2 Äg: Annika Hjelmsten

Hona HALMBYLUNDS LUCIA
Ex 1 Äg: Åke Qvarfort

UPPSALA 28 juli 2009
Domare: Alexey Shchukin
4 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CAGCIB, BIV, NOM  Äg: Christina Linder
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hane BLÅTUSSENS MORRIS
Ex 1 Äg: Annika Hjelmsten

Hona HALMBYLUNDS LUCIA
Ex 1 Äg: Åke Qvarfort

ÄRKEÄNGELNS RAISA
Ex 2 Äg: Bernice Skytt

VÄSTERHANINGE 1 augusti  2009
Domare: Glenn Sjöbom
8 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane VATULANDS IGOR
HP, BIV, NOM  Äg: Margit Kjetsaa

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACS,  Äg: Christina Linder
NOM, BIS

ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Ex 2 Äg: Bertil Lindstedt

Klass 5 Internationell Champion
Hane PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB Äg: Kristina Svärdsten

Klass 9 Öppen
Hane LIMELIGHT’S QUATRO
CAC Äg: Thomas Johnson

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hona ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1 Äg: Bertil Lindstedt
BIV J+U, NOM, BIS
Ex 2 KATZENHOF JAMIE

Äg: Margit Kjetsaa

Klass 12 Ungdjur 3 - 6 månader
Hane ROMANENKO’s KALASHNIKOV
Ex 1 Äg: Thomas Johnson

VÄSTERHANINGE 2 augusti 2009
Domare: Alexey Shchukin
6 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane VATULANDS IGOR
HP, NOM Äg: Margit Kjetsaa

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACS, BIV Äg: Christina Linder
Ex 2 ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY

Äg: Bertil Lindstedt

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hane ULLABERRAS ZOMAC ZJIVAGO 

ASTOR
Ex 1 Äg: Vladimir Vasillisson

Hona ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1 Äg: Bertil Lindstedt
BIV-J, NOM
Ex 2 KATZENHOF JAMIE

Äg: Margit Kjetsaa

VARBERG 1 augusti 2009
Domare: Lone Lund
13 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind

Hane     MAXIMILLIAN V. SALZBACHTAHL
HP, BIV-V Äg: DK Jensen & E Nielsen

WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5 Internationell Champion
Hona     ZARIN QUERIDA MAIA
CAGCIB Äg: Charlotte Bredberg 

KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex 2       Äg: Kaija Merta

Klass 8 Premier
Hane:    KIRSTEIJN’S GREY WOLF BY MAXI
CAPIB   Äg: DK Jensen & E Nielsen

Klass 9  Öppen
Hona:     MUDHONEYS DISENTIS
CAC       Äg: Martin Hjertstrand

Hane      KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CH, NOM Äg: Liselotte Hallengren

BLÅTUSSENS MORRIS
EX 2       Äg: Annika Hjelmsten

Klass 10 Kastrat
Hane     BLÅTUSSENS FRITZ
CAP       Äg: Inger Basth

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona   ROMANENKO’S KALINKA
EX 1,  Äg: Linda Hultkvist
NOM, BIV

CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
EX 2  Äg: Maria Yngvesson

Hane   MUDHONEYS JASPER
EX 1      Äg: Martin Hjertstrand

VARBERG 2 augusti 2009
Domare: Eric Reijers
10 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind

Hane     MAXIMILLIAN V. SALZBACHTAHL
HP, NOM Äg: DK Jensen & E Nielsen

WYNJAS WINCENT
HP         Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5 Internationell Champion
Hona     ZARIN QUERIDA MAIA
CAGCIB Äg: Charlotte Bredberg 

KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex 2       Äg: Kaija Merta

Klass 6 Internationell Premier
Hane:    KIRSTEIJN’S GREY WOLF BY MAXI
CAGPIB Äg: DK Jensen & E Nielsen

Klass 7 Champion
Hane      KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CACIB    Äg: Liselotte Hallengren

Klass 10 Kastrat
Hane     BLÅTUSSENS FRITZ
CAP      Äg: Inger Basth

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona     ROMANENKO’S KALINKA
EX 1, NOM Äg: Linda Hultkvist

CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
EX 2    Äg: Maria Yngvesson

UPPSALA 8 augusti 2009
Domare: Jaana Jyrkinen
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*WYNJAS WINCENT
HP Äg: Yvonne Torstensson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACS Äg: Christina Linder

Klass 9 Öppen klass
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAC, BIV Äg: Thomas Johnson
CHAMPION
Ex 2 S*BLÅTUSSENS MORRIS

Äg: Annika Hjelmsten

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Ex 1 S*HALMBYLUNDA LUCIA

Äg: Åke Qvarfort

UPPSALA 9 augusti 2009
Domare: Louis Coste

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACS Äg: Christina Linder

Klass 9 Öppen Klass
Hane S*BLÅTUSSENS MORRIS
CAC Äg: Annika Hjelmsten
NOM, BIV

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hona S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Ex 1, Äg: Bernice Skytt
NOM, BIS
Ex 2 S*HALMBYLUNDS LUCIA

Äg: Åke Qvarfort

KRISTIANSTAD 15 augusti 2009
Domare: Mira Fonsén
2 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP        Äg: Kenneth Eklind

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hane     CORTOBELLE’S MYSAK
EX 1      Äg: Frida Skandevall       

KRISTIANSTAD 16 augusti 2009
Domare: Anna Paloluoma-Sundholm
4 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind

Klass 5 Internationell Champion
Hona     LIMELIGHT’S MAYA
EX 2      Äg: Jessica Ljungdahl 

KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CAGCIB Äg: Kaija Merta

Klass 9  Öppen
Hona    SILVERPIXIE’S ANNUSHKA
CHAMPION  Äg: Jessica Ljungdahl

Forts. sid 34
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Anna-Lena Latikka
Satakielentie 12 G 23
FIN-00780 Helsinki
Finland

Kristina Prahl 
Kolonigatan 27 
263 33 Höganäs

Henny Klöverberg
Vårgatan 11A
261 52 Landskrona
0768 – 95 45 46

Maria Hedeklint
Landbotorpsallén 38
702 26 Örebro

Beatrice Mahler
Sörgårdsvägen 17
444 55 Stenungsund

Lena Hallström
Oskarsgatan 3
361 31 Emmaboda

Vladimir Vasilisson 
Kyrkbacken 9 
169 62 Solna

Malin Larsson
Skomakargatan 10 B
803 24 Gävle

Tomas Öhberg
Häljebyn 150
464 64 Brålanda

Stina Otterberg 
Carlandersplatsen 3 BV 
412 55 Göteborg 

My Appelgren 
Egnahemsvägen 20 E 
413 21 Göteborg 

Anna-Lena Engström
Ålvägen 10
434 96 Kungsbacka

Emma Carlsson            
Dvärgstigen 1 D
335 30 Gnosjö 

Ida Kristine Lindkvist
Hildebrandt Meyers gt. 4
N- 5033 BERGEN
Norge

Ulrika Persson
Tveten 3
452 93 Strömstad

Ola Persson
Handskmakaregatan 8
291 54 Kristianstad

Albin Norgren
Stubbamöllegatan 2B
212 43 Malmö

Nya medlemmar

Namn- och 
adressändringar

Sverige

Oktober
03-04 Höör FMK
03-04 Stockholm TCC
10-11 Skövde BIK
17-18 Stockholm ALFA
31-01 Göteborg VK

November
07-08 Stockholm SK
28-28 Stockholm BIRKA

December
12-13 Göteborg ÄK

Norge

Oktober
03-04 Solbergelva BURAK
10-11 Stavanger Rorak
17-18 Østfold Østfoldkatten

November
07-08 Oslo NORAK
14-15 Bergen Hansakatten

December
05-06 Dal Adelkatten

Kommande 
utställningar

NORGE

SKIEN 9 MAJ 2009
Domare: Carl-Christian Gulsett
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell
Champion
Hona     ROMANENKO´S MAXINJA
NAIDA
CACE    Äg: S Hansson & A-C
Johansson

Klass 7 Champion
Hona     KOROLEVA ODELIJA MAXI-
MALIJA
CACIB, BIV  Äg: Kaija Merta
EX 2 SYDSPISSEN BABUSHKA

Äg: Hilde Kraemer Moe

NESNA 23 MAJ
Domare: Lotte Borch
5 utställda russian blue

Klass 9  Öppen
Hona     FERAPONT AUGUSTA
CAC        Äg: Kirsti Winther
CHAMPION

Hane  THORELIN’S IWAN
CAC,  Äg: Kirsti Winther
BIV, NOM

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona       KVITTLES JULIA
Ex 1         Äg: Kirsti Winther

Hane       KVITTLES JARIS
Ex 1         Äg: Kirsti Winther

KVITTLES JAREK
Ex 2         Äg: Kirsti Winther

Kullklass
Domare: Francoice Milcent
Nr. 1      KVITTLES

Äg: Kirsti Winther

NESNA 23 MAJ
Domare: Francoice Milcent
5 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona      FERAPONT AUGUSTA
CACIB,  Äg: Kirsti Winther
BIV, NOM

Klass 9  Öppen
Hane      THORELIN’S IWAN
CAC       Äg: Kirsti Winther

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona       KVITTLES JULIA
Ex 1         Äg: Kirsti Winther

Hane       KVITTLES JARIS
Ex 1         Äg: Kirsti Winther

KVITTLES JAREK
Ex 2         Äg: Kirsti Winther

Kullklass
Domare: Lotte Borch
Nr. 1      KVITTLES

Äg: Kirsti Winther

ARENDAL 11 juli 2009
Domare: Lone Lund
3 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hane PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CACIB, Äg: Kristina Svärdsten
BIV, NOM
INTERNATIONELL CHAMPION

Hona MELKEVEIEN’S  CASSIOPEIA
CACIB Äg: K Christoffersen & 

Bodil W. Schmidt

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hane ARGENTUM’S MIKA
Ex 1 Äg: K Christoffersen & 

Bodil W. Schmidt

ARENDAL 12 juli 2009
Domare: Lotte Borch
3 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hane PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB, Äg: Kristina Svärdsten
NOM

Klass 7 Champion
Hona MELKEVEIEN’S  CASSIOPEIA
CACIB Äg: K Christoffersen & 

Bodil W. Schmidt

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hane ARGENTUM’S MIKA
Ex 1, Äg: K Christoffersen & 
NOM,BIV Bodil W. Schmidt

Utställningsresultat
Om du vill att din katts utställningsresultat ska stå med i Ryska
Posten, skicka då in det till oss på adressen:
utstallningsredaktor@rusianblueklubben.se

På utställning i Stockholm 2 augusti 2009

S*Vatulands Igor
Ägare: Margit Kjetsaa
Foto: Christina Linder

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor 
Ägare: Vladimir Vasilisson

Foto: Christina Linder
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Ordförande
Martin Hjertstrand
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG
031-701 05 13
ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se 

Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter
Sven Backström
Hedåsgatan 13
412 53 GÖTEBORG
031-18 34 40
svenbackstrom@russianblueklubben.se

Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se

Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
bennywidar@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande
Karin Johansson
031-42 37 17
info@kyanos.se

Rasringar i våra grannländer

Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Maria Malevitch
Soendergade 50
DK-4130 Viby sj.
Tel. +31 12 69 02
elvis@malevitch.dk

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113 
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05

Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi

Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220  Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

vem gör vad?
Avelshanar
Anmäl / ändra information om 
din avelshane till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se

Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:
Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se 

Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com

Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och 
födda kullar, meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Skicka samtidigt information om kullen till:
webbansvarig@russianblueklubben.se

Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adress-
ändringar eller utebliven Ryska Posten,
meddelas till: 
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem 
meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Utställningsresultat
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka
resultatet till:
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars resul-
tat.

STYRELSEN

Vaddå solkatt????
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BFÖRENINGS-
BREV

Avsändare/returadress: 
RYSKA POSTEN Jan Nilsson 
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG

Kopiera annonsen om du inte vill klippa sönder tidningen.


