
Οι περισσότερες γάτες ράτσας εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα ιδεών εκτροφέων 
όσον αφορά την ιδανική γάτα. Οι εκτροφείς επέλεγαν κι επιλέγουν γενιά τη γενιά 
τις κατάλληλες γάτες εκτροφής για να «φτιάξουν» την τέλεια γάτα. Σε αυτό το 
θεμελιώδες και πολύ σημαντικό σημείο διαφέρει η Γάτα Νορβηγικού Δάσους από 
τις υπόλοιπες γάτες φυλής. Η Γάτα του Δάσους δεν είναι αποτέλεσμα επιλεκτικής 
εκτροφής. Δεν έχει δημιουργηθεί ως η ιδεατή εικόνα της τέλειας γάτας.
Έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, η περιέργειά μας εξάπτεται, και ένα
αναπόφευκτο ερώτημα προκύπτει: από πού προέρχεται η Γάτα Νορβηγικού Δάσους
και πως απέκτησε τη σημερινή της εμφάνιση; 
Ας μεταφερθούμε  πρώτα από όλα στη Νορβηγία, όπου άρχισαν όλα πολλούς αιώνες πριν…

Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους τριγύριζε στη σκανδιναβική χερσόνησο για αιώνες. 
Αναζητώντας τους προγόνους της γάτας του δάσους, θα συναντήσουμε πολλές 
ιστορίες, περισσότερο ή λιγότερο φανταστικές. Ήταν παρούσα σε νορβηγικά 
παραδοσιακά παραμύθια και μύθους, σε έναν από τους οποίους αναφέρεται ότι 
Γάτες του Δάσους έσερναν το άρμα της Θεάς Φρέγια, προστάτιδας της γονιμότητας.

"Freyja", πίνακας του 1852 από τον N. J .O. Blommer.
Η Freyja, η θεά της γονιμότητας, οδηγεί το άρμα της που το σέρνουν γάτες-νεράιδες, παρόμοιες με

τις Γάτες Νορβηγικού Δάσους.

Λέγεται επίσης ότι συνόδευε τους Βίκινγκς στη θαλάσσια ταξίδια τους, βοηθώντας 
τους να κρατήσουν υπό έλεγχο τον αριθμό των τρωκτικών στα καράβια τους. 
Πιθανολογείται ότι ο Lief Ericksen και οι σύντροφοί του άφησαν κάποιες από αυτές 
τις γάτες πίσω στη Βόρεια Αμερική κατά λάθος. Ίσως αυτές οι γάτες να είναι οι 
πρόγονοι των σημερινών ημιμακρύτριχων φυλών που συναντούμε σε περιοχές της 
Νορμανδίας και της Αμερικής.

Ό, τι κι αν έγινε, αυτή η αρχαία φυλή πέρασε από πολλές δοκιμασίες μέχρι να 
αναγνωριστεί επίσημα από τη FIFe, μόλις το 1977. Ας την ακολουθήσουμε στο ταξίδι
της:



1559
Σε κάθε σκανδιναβικό χωριό υπήρχαν ,όπως ήταν φυσικό, πολλές γάτες, αλλά στις 
παλιές λαϊκές αφηγήσεις υπάρχει ένα είδος που ξεπροβάλλει ξανά και ξανά, και 
είναι μια μεγάλη, μακρύτριχη γάτα. Λόγω του μεγέθους της και των όμοιων 
χαρακτηριστικών της με το λίγκα, ο κόσμος πίστευε πως ήταν διασταύρωση σκύλου 
και γάτας, ή συνήθως διασταύρωση λίγκα και γάτας.
 Στο μύθο των Asbjornsen και Moes η Γάτα του Δάσους εμφανίζεται  πάρα πολλές 
φορές. Εδώ αναφέρεται ως "Huldrekat" το οποίο μεταφράζεται ως «γάτα του 
δάσους με πυκνή, φουντωτή ουρά». Τα λαϊκά παραμύθια και οι μύθοι όμως δεν 
είναι οι μόνες αποδείξεις για την ύπαρξη των Γατών του Δάσους στη φύση.
To 1559, o Δανός ιερέας και φυσιολάτρης,Clausson Friis, ο οποίος εκείνο τον καιρό 
ταξίδευε στη Νορβηγία, διαχώρισε το λίγκα σε τρεις κατηγορίες: το λίγκα- λύκο, το 
λίγκα- αλεπού και το λίγκα- γάτα. Αργότερα ξεκαθαρίστηκε ότι όλοι οι λίγκες της 
Νορβηγίας ανήκαν στην ίδια κατηγορία. Αυτό που ανέφερε ο Peter Clausson Friis ως 
λίγκα- γάτα ήταν ίσως στην πραγματικότητα Γάτες Νορβηγικού Δάσους. Είναι αρκετά
πιθανό, από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ του λίγκα και της 
Γάτας Νορβηγικού Δάσους. Οι πιο προφανείς από αυτές είναι ότι και τα δύο είναι 
μεγαλόσωμα ζώα, με ψηλά πόδια, με μακριά χαίτη και τούφες στα αυτιά. Εκτός από 
τα παραπάνω, και στα δύο αρέσει το νερό και πολλές ιστορίες αναφέρονται σε 
Γάτες Νορβηγικού Δάσους που ψαρεύουν σε λίμνες και ποτάμια, ακριβώς όπως οι 
λίγκες.
Αυτές οι ομοιότητες ανάμεσα στο λίγκα και στη Γάτα του Δάσους ήταν που 
ενέτειναν το ενδιαφέρον των ανθρώπων σχετικά με τις Γάτες Νορβηγικού Δάσους 
όλα αυτά τα χρόνια. 

1912
Ο Νορβηγός συγγραφέας Gabriel Scott γράφει το 1912 ένα πολύ γνωστό παιδικό 
βιβλίο με τον τίτλο "Sølvfaks" (Silverfaks). Πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι μια 
Γάτα του Δάσους που ονομάζεται Sølvfaks.

Δεκαετία του  1930



H Haldis Rohlff, φωτογραφημένη το 1930 με τον γάτο Νορβηγικού Δάσους της που ονομαζόταν
Petten.

1938-Ίδρυση του NORAK

NORAK:  Όμιλος καταγεγραμμένου γενεαλογικού χάρτη Γάτας Νορβηγικού Δάσους, που 
ιδρύθηκε από την ίδια το 1938.

Oslo-Χριστούγεννα 1938

 Η Γάτα του Δάσους παρουσιάστηκε σε έκθεση μορφολογίας στο Oslo το 1938 μόλις πριν τα 
Χριστούγεννα, και παραθέτουμε από το βιβλίο:

 «Η Γάτα, άγριο ζώο και φίλος του σπιτιού»

Το βιβλίο εκδόθηκε το 1943 από τους   Raider     Alvig   και   Kalle     Lund  .

«Στην τελευταία έκθεση μορφολογίας στο Oslo, πριν τα Χριστούγεννα του 1938 (η
φυλή) εκπροσωπήθηκε από γάτες που έκαναν το Δανό κριτή της έκθεσης, Knud

Hansen, να εκφραστεί με εκθειαστικό τρόπο για τη φυλή. Μια όμορφη εθνική γάτα,
την οποία πολύ θα ήθελε να εκθέσει στην Κοπεγχάγη, δήλωσε. Άρα τα θεμέλια έχουν

στηθεί ήδη, το μόνο που μένει είναι να «χτίσουμε» συστηματικά από εδώ και
πέρα….»

εικόνα από το  βιβλίο– Γάτα Νορβηγικού Δάσους με γατάκι

Oι προσπάθειες δυσχεράνθηκαν από τον πόλεμο, και δεν προχώρησαν ουσιαστικά μέχρι το 
1973. 



Δεκαετία του 1970

SKOGKATTER   – Γάτα Νορβηγικού Δάσους

Από την   Edel     Run  å  s

«Η Νορβηγία είναι στα πρόθυρα της απώλειας μια ζωντανής παράδοσης- μιας 
φυσικής κληρονομιάς που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα. Η γάτα Νορβηγικού 
Δάσους απειλείται με εξαφάνιση, ή μάλλον με «πρόσμειξη», δεν θα είναι δηλαδή
πια μια φυλή χωρίς διασταυρώσεις.

Σε άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια εκστρατείες για τη διάσωση 
ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Στη Σουηδία προσπαθούν να επαναφέρουν έναν ειδικό τύπο σουηδικού χοίρου και
έναν ιδιαίτερο τύπο σουηδικού κόκορα. Εδώ στη Νορβηγία, υπάρχει μια ομάδα 
ανθρώπων που ξεκίνησαν το δύσκολο έργο της επιλεκτικής εκτροφής της Γάτας 
Νορβηγικού Δάσους. Αυτή η φυλή, που έχει γίνει φαινόμενο στη χώρα μας, είναι
άγνωστη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η προσπάθεια διατήρησης αυτής της φυλής 
εμποδίζεται από μεγάλα προβλήματα καθώς είναι δύσκολο να βρεθούν 
αντιπροσωπευτικές γάτες που να έχουν και το σωστό τρίχωμα και το σωστό 
σύνολο χαρακτηριστικών.

Δυστυχώς επικρατεί η αντίληψη ότι όλες οι γάτες με μακρύ τρίχωμα (με 
εξαίρεση τις περσικές) είναι Γάτες του Δάσους. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Η 
Γάτα Νορβηγικού Δάσους έχει μια πολύ ιδιαίτερη ποιότητα τριχώματος, το 
επονομαζόμενο «φυσικό» τρίχωμα: ελαφρώς «μάλλινο» υπόστρωμα, αρκετό για 
να κρατά το ζώο ζεστό, κι επιπρόσθετα ένα μακρύ εξωτερικό μανδύα 
τριχώματος, πιο πυκνό και στιλπνό, ο οποίος προστατεύει το υπόστρωμα από τη 
βροχή και την υγρασία. Η κυρία Jack Bjoennes έχει περιγράψει τη Γάτα 
Νορβηγικού Δάσους, κι επιτρέψτε μου να παρουσιάσω κάποια αποσπάσματα από
την ιστορία του “Tufsen”, που γράφτηκε το 1969:

«Ο “Tufsen” αποκαλούνταν η «γάτα του νορβηγικού δάσους». Θα έπρεπε να αναφέρεται με 
κεφαλαία γράμματα και να αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Επειδή η Γάτα του Δάσους είναι μια 
φυλή από μόνη της. Δεν μοιάζει με άλλες φυλές και υπάρχει μόνο στα μέρη μας.

Κανείς δε γνωρίζει για πόσα χρόνια είχαμε γάτες του δάσους στη Νορβηγία. Μαντεύουμε ότι 
προήλθαν από κοντότριχες γάτες που έφτασαν στη χώρα μαζί με τους Βίκινγκς από την 
Αγγλία, και από μακρύτριχες γάτες των κατακτητών, αλλά σε καμία περίπτωση δε μοιάζουν 
με κακέκτυπα Περσικών ή με οποιαδήποτε μακρύτριχη  ή κοντότριχη γάτα.

Έχουν μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς ξεχωριστό από μόνες τους!

Το άγριο νορβηγικό κλίμα δεν ήταν ευγενικό με τις γάτες, αλλά τελικά μετατράπηκε σε 
ευλογία για αυτές. Η φυλή δημιουργήθηκε μέσω της εξαφάνισης των πιο αδύναμων και 
αυτών που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να επιβιώσουν τους χειμώνες. Απέμειναν 
μόνο οι καλύτεροι. Σε κάθε γέννα, αν υπήρχαν γατάκια με κοντό και μεσαίου μήκους 
τρίχωμα, θα επιβίωναν μόνο τα δεύτερα, και αργότερα θα αναπαράγονταν. Οι γάτες με 



κοντό τρίχωμα δεν έβγαιναν από τη φωλιά τους εξαιτίας του κρύου, οι μακρύτριχες 
βρέχονταν, κρύωναν και μπλεκόταν σε θάμνους (φανταστείτε ένα Περσικό να παλεύει να 
διασχίσει ένα δάσος!).

Από τη στιγμή που αυτές οι γάτες έπρεπε να βρουν μόνες την τροφή τους και να 
προστατευτούν από τους φυσικούς εχθρούς τους, μόνο εκείνες που ήταν καλύτερα 
εξοπλισμένες για κυνήγι και αποδράσεις έφταναν σε μεγάλη ηλικία. Αυτές που επιβίωναν τον 
πρώτο τους χειμώνα ήταν αυτές που είχαν μακριά πόδια, ήταν δυνατές, έξυπνες και 
γενναίες. Και είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν οικογένεια με τον καιρό. Εκείνη την 
εποχή, η «ντόπια γάτα» έγινε μια ξεχωριστή φυλή, χωρίς οι άνθρωποι να το καταλάβουν. 
Κανείς δεν είπε «να ένα πρότυπο φυλής, ας φτιάξουμε μια γάτα!». Όχι, αυτή η φυλή 
δημιουργήθηκε από χιόνι, παγωμένη βροχή, πείνα και φόβο. Μπορεί κανείς να πει ότι 
πρόκειται για ένα φυσικό έργο τέχνης που δεν έχουμε ακόμη μάθει να εκτιμούμε. Δε 
χρειάζεται να φτιάξουμε ένα πρότυπο και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια γάτα 
σύμφωνα με αυτό.

Έχουμε τη γάτα, ας φτιάξουμε το πρότυπο που της ταιριάζει!»

- μέχρι εδώ έφτασε η ομιλία της Jack.

Η Edel Runås με τον Pjewiks Forest Troll

Το πρότυπο που δημιουργήθηκε από την επιτροπή εκτροφέων ακολουθούσε τις οδηγίες της
Jack, συμπεριλαμβανομένων κάποιων πιο λεπτομερών περιγραφών. Μια μικρή ομάδα 
ανέλαβε την αποστολή αναγνώρισης της Γάτας Νορβηγικού Δάσους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο που έχουμε θέσει. 
Σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε πολλά δάκρυα και σκληρή δουλειά, αλλά ελπίζουμε η 
προσπάθειά μας να στεφθεί με επιτυχία και ο κόσμος να γνωρίσει αυτή την υπερήφανη 
φυλή. Είναι απλά μοναδική. Είναι πρωταρχικής σημασίας να αποτρέψουμε και να 
εξοβελίσουμε τις διασταυρώσεις με άλλες φυλές, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
πρέπει να εντάξουμε μόνο τους καλύτερους εκπροσώπους της φυλής στο πρόγραμμα 
εκτροφής. Αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, οπότε ας προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε αυτή τη ζωντανή παράδοση όλοι μαζί.»



Η υπόθεση ότι η Γάτα Νορβηγικού Δάσους εξελίχθηκε μέσω της φυσικής επιλογής 
που επέβαλλαν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες της Νορβηγίας, βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά της Γάτας του Δάσους. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τα 
συναντούμε μεμονωμένα και σε άλλες φυλές, αλλά σε καμιά άλλη φυλή δεν έχει το 
μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την επιβίωση στην άγρια 
Νορβηγική εξοχή. Εκτός από το μάλλινο υπόστρωμα, ο εξωτερικός, στιλπνός 
μανδύας είναι αδιάβροχος, ένα χαρακτηριστικό που μοιράζονται όλα τα άγρια ζώα 
και χωρίς τον οποίο θα πάθαιναν πνευμονία στα κρύα και υγρά κλίματα. Οι τρίχες 
μέσα στα αυτιά,, ανάμεσα στα δάχτυλα, ακόμα και το μεγαλύτερου μήκους τρίχωμα 
του κεφαλιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μας αποδεικνύουν ότι πρόκειται για 
ένα ζώο το οποίο η φύση φρόντισε να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια 
θερμότητας. Τα πόδια είναι ψηλά και δυνατά, ώστε το στομάχι να μη σέρνεται στο 
χιόνι και παγώνει. Τα πίσω πόδια είναι ψηλότερα από τα μπροστινά, ώστε να 
διευκολύνονται τα μεγάλα άλματα και το τρέξιμο.
Ο χαρακτήρας της επίσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η γάτα επιβίωνε για
αιώνες στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όντας μια «γάτα της φύσης», έπρεπε
να είναι έξυπνη κι εφευρετική για να μείνει ζωντανή. Είναι επίσης πολύ θαρραλέα 
και άφοβη. Έχει μάθει να τιθασεύει τα νεύρα της και να προσαρμόζεται εύκολα σε 
διαφορετικές συνθήκες χωρίς να γίνεται ανήσυχη. Της αρέσει να κυνηγά, και 
πολλές Γάτες Νορβηγικού Δάσους πιάνουν ακόμη και πουλιά κατά τη διάρκεια της 
πτήσης!

Πρωτομαγιά 1973

Tην  1η  Μαΐου του 1973 γεννιέται ο Pan’s Truls, μια γάτα- ορόσημο στην ιστορία της Γάτας 
Νορβηγικού Δάσους. 

O Pan’s Truls επισκέπτεται το κουτί όπου γεννήθηκε, μαζί με την ιδιοκτήτριά του.



Στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τη μητέρα του τη Lussi (στα αριστερά).

Ο Pan’s Truls αποτέλεσε το μοντέλο για τη δημιουργία του πρώτου προτύπου της φυλής και 
πήρε τον τίτλο του καλύτερου εκπροσώπου της φυλής τις χρονιές  1974-1975-1976.

Νοέμβριος 1975

 Ίδρυση του πρώτου ομίλου Γάτας Νορβηγικού Δασους ( Norsk Skogkattring)

 

Αγαπητοί θαυμαστές της Γάτας του Δάσους.

Είμαστε επιτέλους εδώ!!!



Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στη γενική συνέλευση του 
SKOGKATTERING, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 1975, στις 19:00 στο Folkets 
hus - αίθουσα M

Σκοπός:

Ο σκοπός του Skogkatteringen είναι η επιλεκτική εκτροφή της Γάτας του 
Δάσους, η διατήρηση της φυλής και η ενεργή δράση ώστε η Γάτα του Δάσους 
να αναγνωριστεί εθνικά και διεθνώς.

Συμμετοχή:

Όλοι οι ιδιοκτήτες Γατών του Δάσους και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
γίνουν μέλη του ομίλου.

Κόστος συμμετοχής:

Ανοιχτό θέμα για συζήτηση στη συνέλευση της πρώτης Δεκεμβρίου. 
Αναμένουμε η συζήτηση να οργανωθεί από μια επιτροπή 5-7 μελών. 
Ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε τα μέλη αυτά στη 
συνέλευση.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, ελάτε στη συνέλευση με εμπνευσμένες 
προτάσεις.

Θα είστε ευπρόσδεκτοι!!!

Με «γατήσιους» χαιρετισμούς από τους ανθρώπους που παίρνουν τις
πρωτοβουλίες

Kari M. Eggun - Liv Loose - Egil Nylund - Edel Runaas

Αυτό το λογότυπο σχεδιάστηκε το 1975 από τους Else και Torill Nylund

Πλέον έχουμε 105 αναγνωρισμένες/ καταχωρημένες Γάτες του Δάσους και έχουμε 
καταφέρει να έχουμε απογόνους τρίτης γενιάς από την πλευρά του πατέρα και τέταρτης 
γενιάς από την πλευρά της μητέρας. Πρόσφατα, οι προσπάθειες στράφηκαν προς την 
εκτροφή αυστηρά με καθαρόαιμους γεννήτορες, κυρίως για τη διάσωση αυτής της σπάνιας,
αρμονικής γάτας, ενός θαυμάσιου, όχι μόνο στην όψη, αλλά και στο χαρακτήρα, ζώου.



Ελπίζουμε η Γάτα του Δάσους να επιτύχει τη διεθνή της αναγνώριση στη γενική συνέλευση 
της FIFe το Σεπτέμβρη. Της αξίζει!

1976-Σύνταξη του πρώτου προτύπου

Πρότυπο του 1976 – Γάτα Νορβηγικού Δάσους

    Τύπος: Φαρδιά  δομή και ψηλά πόδια.

    Κεφάλι: Μακρύ, τριγωνικό, ίσιο προφίλ ή με μια πολύ ελαφριά κλίση χωρίς διακοπές, 
δυνατό σαγόνι.

    Μάτια: Μεγάλα, ανοιχτά, με χρώμα ανάλογο του τριχώματος.

    Αυτιά: Ευμεγέθη, με μακριές τούφες. Πρέπει να είναι τοποθετημένα ψηλά στο κεφάλι,
όχι όμως πολύ κοντά μεταξύ τους.

    Τρίχωμα: Μακρύ, με ελαφρώς «μάλλινο» υπόστρωμα. Ο εξωτερικός μανδύας μακρύς, 
στιλπνός, αγκαλιάζει το σώμα, λιπαρός σε σχέση με το τρίχωμα της Περσικής, ώστε να 
μη σχηματίζει κόμπους. «Γκέτες»  στα πίσω πόδια, «περιλαίμιο», «φαρδύ φουλάρι» και 
«γενειάδα» στα μάγουλα, κατά προτίμηση σχηματίζοντας τριγωνικό σχήμα με τα αυτιά.
Όλοι οι χρωματισμοί επιτρέπονται.

    Ουρά: Μακριά και φουντωτή, σαν ουρά αλεπούς.

    Γενική επισκόπηση: μυώδης, δυνατή και φαρδιάς κατασκευής.

    Σημείωση: τα θηλυκά είναι πιο λεπτοκαμωμένα και το προφίλ τους συνήθως δε 
γίνεται τόσο «γεμάτο» όσο των αρσενικών.

Σεπτέμβρης 1976

Καλά νέα για τη Γάτα Νορβηγικού Δάσους στη συνέλευση της FIFe!

H Γάτα Νορβηγικού Δάσους οδεύει προς τη διεθνή της αναγνώριση! Στην ετήσια 
γενική συνέλευση της FIFe (Federation Internationale Feline), που λαμβάνει χώρα στο 
Weisbaden  στις 25/26 Σεπτεμβρίου 1976, η Γάτα Νορβηγικού Δάσους αναγνωρίστηκε 
ως αυτόνομη φυλή σε αρχικό στάδιο. Στη διεθνή έκθεση μορφολογίας της NORAK 
(Νορβηγικός Όμιλος Εκτροφέων) στο Oslo στις 16/17 Απριλίου, 1977, μια ομάδα 
κριτών μετά το τέλος των κρίσεων υποβάλλουν την πρότασή τους για πιθανή πλήρη
αναγνώριση στη γενική συνέλευση της FIFe στο Παρίσι, το φθινόπωρο της ίδιας 
χρονιάς. 

C. F. Nordane – Εκπρόσωπος της Νορβηγίας στη FIFe

Το 1976 είναι επίσης η χρονιά που η πρώτη Γάτα Νορβηγικού Δάσους, με το όνομα Sidser, 
φτάνει στη Δανία, και συγκεκριμένα στο εκτροφείο Vibeke’s.



 

CH. NORWEGIAN WOOD'S APRIL DREAM,"SIDSER"

Όλες οι γάτες Νορβηγικού Δάσους από το εκτροφείο Vibeke’s παίρνουν το όνομά τους από
Νορβηγικά έπη. Εδώ βλέπουμε την πρώτη Γάτα Νορβηγικού Δάσους που έφτασε στη Δανία,τη Sidser,

με ένα από τα δέκα εβδομάδων γατάκια της.

Σπάνια γάτα αποκτά γατάκια!

Από τον Nils

Απόκομμα από Politiken Οκτώβριος 1982

Η σπάνια και συναρπαστική Γάτα Νορβηγικού Δάσους, η οποία πριν από μερικά 
χρόνια σχεδόν εξαφανίστηκε ως φυλή εξαιτίας διασταύρωσής της με οικόσιτες 
γάτες, εξαπλώνεται στην πατρίδα της, τη Νορβηγία, αλλά και στη Δανία, όπου η 
πρώτη «βασίλισσα» εκτροφής της Δανίας έφερε στον κόσμο πριν δέκα εβδομάδες τα
δεύτερά της γατάκια του Δάσους. Το 1975 ο Όμιλος Γάτας Νορβηγικού Δάσους άρχισε
να ασχολείται με την εκτροφή της φυλής. Το 1976 η Vibeke Poulsen εισήγαγε την 
πρώτη Γάτα Νορβηγικού Δάσους, τη Sidser, στη Δανία, και τώρα απέκτησε γατάκια 
για δεύτερη φορά.

Η συγκεκριμένη γάτα, της οποίας το τρίχωμα είναι αδιάβροχο, έχει μόλις 25 
εκπροσώπους στη Δανία και κάθε γατάκι κοστίζει περίπου 2000 κορώνες. Επιπλέον, 
να είστε σίγουροι ότι αποκτάτε μια πραγματικά σπάνια γάτα, καθώς οι Γερμανοί 
έχουν μόλις 15-20, περίπου τον ίδιο αριθμό με τους Δανούς, ενώ ο πληθυσμός τους 
στην πατρίδα τους τη Νορβηγία φτάνει τις 700.

«Όταν είπα στο σύζυγό μου ότι θα ήθελα να αποκτήσω μια γάτα, προσπάθησε να τα
αποφύγει λέγοντάς μου ότι θα το δεχόταν μόνο αν ήταν μια Νορβηγικού Δάσους», 
λέει η Vibeke Poulsen.



Αυτό που δεν είχε υπόψιν του ο σύζυγός της ήταν ότι η πεθερά της Vibeke- η μητέρα
του- θα μπορούσε εύκολα να αποκτήσει μία. Έτσι άρχισε η εισαγωγή Γατών 
Νορβηγικού Δάσους στη Δανία και η μία γάτα έγινε πολλές στην πόλη της Vibeke.

Κάποιες από τις πρώτες γάτες που παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στη Δανία

Norwegian Wood's April Dream "Sidser"

Ιδιοκτήτρια: Vibeke Poulsen –  Εκτροφείο Dovregubben

Torvmyras Grand Soltario

Ιδιοκτήτρια: Dortemarie Kaplers – Εκτροφείο Guldfakse

Colosseums Gustav Graah

Ιδιοκτήτρια: Jette Eva Madsen – Εκτροφείο Felis Jubatus



Røde Peer "Rulle"

Ιδιοκτήτρια: Vibeke Poulsen – Εκτροφείο Dovregubben

Pans Tinella

Ιδιοκτήτρια: Marlene Bolle – Εκτροφείο D Joetunn's

Pans Tinax

Ιδιοκτήτρια Birgit Poulsen –Εκτροφείο Kispus

Dovregubbens Egil Skallargrimsson

Ιδιοκτήτες: Birgit & Palle Larsen -Εκτροφείο Kville



Dovregubbens Nitja

Ιδιοκτήτες: Birgit & Palle Larsen –Εκτροφείο  Kville

Guldfakses Augustine

Ιδιοκτήτρια: Dortemarie Kaplers – Εκτροφείο Guldfakse

Από τον Jorun Rydén Jensen

Ακολουθεί απόκομμα από την Aftenposten:

Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους είναι μια αληθινή φυλή που υπάρχει μόνο στη Νορβηγία 
και είναι άγνωστη στον υπόλοιπο κόσμο, με εξαίρεση μια μικρή αποικία στη Σκωτία 
και στην Ανατολική Ακτή στη Βόρεια Αμερική, όπου εκτρέφονται από τις γάτες «που 
απέμειναν από τα Νορβηγικά πλοία». Η ιστορία της γάτας στη Νορβηγία είναι 
ριζωμένη πολύ βαθιά στο χρόνο. Τη συναντούμε σε αναφορές στη Νορβηγική 
μυθολογία. Σχετικά με το πώς ξεκίνησαν όλα, μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες. 
Αλλά χρόνο το χρόνο, κάποιες από αυτές τις γάτες εξελίχθηκαν σε ρωμαλέα και 
στιβαρά ζώα, με το χαρακτηριστικό τρίχωμα γατών των δασών. Αυτό το τρίχωμα 
είναι πολύ ιδιαίτερο, με το ελαφρώς μάλλινο υπόστρωμα να καλύπτεται από 
μακρύτερο, στιλπνό μανδύα που πέφτει βαρύ πάνω από την πλάτη και τα πλευρά. 
Το άγριο Νορβηγικό κλίμα είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξέλιξη. Τις εποχές 
που οι γάτες ζούσαν κυρίως έξω όλο το χρόνο, τα άγρια γατάκια με κοντό τρίχωμα 
συχνά δεν επιβίωναν τον πρώτο χειμώνα τους εξαιτίας του ψυχρού κλίματος.

 Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό της Γάτας Νορβηγικού Δάσους είναι τα 
ασυνήθιστα σκληρά νύχια. Αυτό το γνώρισμα ίσως είναι αποτέλεσμα της διαβίωσης 
της συγκεκριμένης γάτας σε δύσβατες, ορεινές περιοχές. Αν μελετήσουμε μια γάτα 
του δάσους στο φυσικό της περιβάλλον, θα παρατηρήσουμε ότι μπορεί να 



σκαρφαλώσει σε βουνοπλαγιές στις οποίες άλλες γάτες θα είχαν μεγάλο πρόβλημα 
να ανέβουν. Ο μεγαλύτερος φορέας σχετικά με θέματα αιλουροειδών στη Νορβηγία, 
ο NRR, συνέταξε φέτος τον Ιούνιο το μορφολογικό πρότυπο για τη Γάτα Νορβηγικού 
Δάσους. Εκτός από το ιδιαίτερο, στιλπνό τρίχωμα, τα ψηλά πόδια και το μακρύ 
σώμα, αυτή η γάτα πρέπει να έχει τριγωνικό κεφάλι με μακριά, ίσια μύτη και 
«γεμάτα» μάγουλα. Τα μάτια πρέπει να είναι ανοιχτά και μεγάλα, τα αυτιά 
τοποθετημένα ψηλά με τούφες όμοιες με αυτές του λίγκα, και η ουρά μακριά και 
φουντωτή. Οι γάτες που βρίσκονται έξω στη Νορβηγία μπορεί να είναι τύπου γάτας 
δάσους,αλλά πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν από το συμβούλιο εκτροφέων του 
NNR πριν ονομαστούν «Γάτες Νορβηγικού Δάσους». Είναι πολύ δύσκολο επίτευγμα η 
επιλεκτική εκτροφή, ειδικά μιας φυλής που σχεδόν εξαφανίστηκε, όπως η Γάτα 
Νορβηγικού Δάσους.

Η Else και ο Egil Nylund με τους Pans Silver και Truls

Φωτογραφία: Tom B. Jensen

Πλέον υπάρχουν 192 αναγνωρισμένες Γάτες του Δάσους στη Νορβηγία και ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτή την αρχοντική και αρμονική φυλή.

Οι προσπάθειες αποκατάστασης της φυλής άρχισαν δειλά ήδη από το 1930. Παρόλα αυτά, 
ο πόλεμος σταμάτησε τις προσπάθειες  οι οποίες ξανάρχισαν ουσιαστικά  το 1973. Ο 
άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για αυτό, και για την κατάσταση της φυλής στις μέρες μας 
είναι  ο Carl-Fredrik Nordane, σημερινός πρόεδρος του NRR, με την αμέριστη υποστήριξη 
της συζύγου του, Helen Nordane, γραμματέως του μεγαλύτερου ομίλου εκτροφέων της 
Νορβηγίας και μέλους του συμβουλίου των εκτροφέων. Με κίνητρο το έναυσμα των 
Nordane, οι προσπάθειες διάσωσης της Γάτας Νορβηγικού Δάσους άρχισαν ξανά το 1973. 

1977

Καταχωρούνται οι πρώτες Γάτες Νορβηγικού Δάσους στη Σουηδία.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 1977

Τα χαρούμενα νέα φτάνουν στο λαό της Νορβηγίας



Ο Pan’s Truls

μονοπωλεί τις τηλεοράσεις και τις απογευματινές ειδήσεις, τη μέρα που ο ίδιος και η φυλή
του αναγνωρίστηκαν από τη FIFe.

Αφιέρωμα στην  “Aftenposten” (απογευματινή εφημερίδα) σχετικά με τα νέα της διεθνούς 
αναγνώρισης της Γάτας Νορβηγικού Δάσους:

Έγινε γνωστό στο Παρίσι

Συνέβη στο Παρίσι, μερικές μέρες πριν. Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους αναγνωρίστηκε 
ως διεθνής φυλή και έχει πλέον μία θέση ανάμεσα στις Σιαμέζες και τις υπόλοιπες 
γάτες της αριστοκρατίας. Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε τη Γάτα Νορβηγικού 
Δάσους, που πλέον έχει καταφέρει να γίνει πολλά περισσότερα από ότι μια 
καθημερινή γατούλα…

Από την «πριγκηπική» υποδοχή στο Fornebu:

Το πρόσωπο της χρονιάς: ο CARL-FREDRIK NORDANE,ο άνθρωπος που οδήγησε τη Γάτα 
Νορβηγικού Δάσους  στην αναγνώριση και τη νίκη, μεταφέρεται σε «χρυσό θρόνο» για τη 
συνδρομή του.



Από αριστερά: Edel Runås, Arvid Engh, C.-F. Nordane με τον Pans Truls, Egil Nylund, Ernst and Solveig
Stenersrød

Φωτογραφία: Øistein Lie

Οι πρώτες Εκθέσεις Μορφολογίας

Το να μπαίνει κανείς στον κόσμο των εκθέσεων μορφολογίας με μια φυσική φυλή γατών 
είναι μεγάλη πρόκληση. Αρχικά η γενική αντίδραση συχνά είναι «Τι κάνει αυτή η γάτα 
κατηγορίας σπιτιού στην έκθεση;» Αλλά και πάλι η Γάτα του Δάσους ξεπέρασε τα εμπόδια 
χωρίς κανένα πρόβλημα. Το πρώτο βήμα ήταν η αναγνώρισή της ως επίσημη φυλή, που 
έγινε από τη FIFé to 1976. Το αμέσως επόμενο ήταν να λάβει μέρος στην κατηγορία 
«Καλύτερη Γάτα Έκθεσης». Το τελευταίο προπύργιο της πλήρους αναγνώρισης και από τους
διεθνείς κριτές και από το ευρύ κοινό έπεσε με τον εορτασμό των πρώτων Παγκόσμιων 
Πρωταθλητών της FIFé στη Βιέννη το 1991. Από το 1991 έχουν απονεμηθεί συνολικά 11 
τίτλοι Παγκόσμιου Πρωταθλητή σε εκπροσώπους της φυλής.
Τα παραπάνω αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους είναι 
πλέον ισότιμο μέλος της «οικογένειας» των φυλών. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάντα Γάτες
Νορβηγικού Δάσους ανάμεσα στις πιο πολυβραβευμένες γάτες στις εκθέσεις μορφολογίας.

Κάποιες από τις πρώτες γάτες που παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στη Νορβηγία

                      Pippa Skogpus      Pjewiks Forest Nisse

Ιδιοκτήτρια: Edel Runås - Εκτροφείο Pjewiks Forest

Δεκέμβρης 1977

Τα πρώτα πιστοποιητικά για τίτλο πρωταθλητή (CAC) που δόθηκαν ποτέ σε γάτες 
Νορβηγικού Δάσους ήταν στη  Stina av Baune & στον Colosseums Anton Prikken. To 
εκτροφείο Colosseums πήρε το όνομά τους από το όνομα του εγκαταλελειμμένου 
κινηματογράφου στις σκάλες του οποίου βρήκαν το πρώτο τους γατάκι Νορβηγικού 
Δάσους,τη Josephine.Μια άλλη ιστορική Γάτα Νορβηγικού Δάσους,o Timotei,πήρε το όνομά
του από το γνωστό σαμπουάν. Όταν τον βρήκαν ήταν τόσο κακοπαθημένος και βρώμικος 
που τον έκαναν μπάνιο με το πρώτο σαμπουάν που βρήκαν μπροστά τους, κι αυτό έτυχε να 
είναι το Timotei.



Stina av Baune

Ιδιοκτήτρια Liv Loose – Εκτροφείο av Baune

Colosseums Anton Prikken

Ιδιοκτήτης: Svein Erik Hansen – Εκτροφείο Colosseum

Η πρώτη γάτα Νορβηγικού Δάσους στην οποία απονεμήθηκε τίτλος ήταν ο Balder.

Premier Balder

Ιδιοκτήτες: Øystein και Vicky Johansen

Αυτό το ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στη Διεθνή έκθεση του NORAK στο Asker, τη 10η  και 
την  11η  Δεκεμβρίου του 1977. Η Νορβηγίδα κριτής μακρύτριχων, Karina Strømmen, είχε την
τιμή να απονείμει το πρώτο πιστοποιητικό για τίτλο πρωταθλητή (CAC) στην πρόσφατα 
διεθνώς αναγνωρισμένη φυλή, τη Γάτα Νορβηγικού Δάσους.



  
Torvmyra's Eviva Solterona                 Timotei & Tussi                          Torvmyra's Cedrus

Ιδιοκτήτες: Randi και Aril Grotterød – Εκτροφείο Torvmyra

Pans Polaris

Ιδιοκτήτες: Else και  Egil Nylund – Εκτροφείο Pans

1979



Οι πρώτες Γάτες Νορβηγικού Δάσους καταφθάνουν στις Η.Π.Α. στις 29 Νοεμβρίου, στο 
εκτροφείο Mycoon, στο Michigan. Η νέα ιδιοκτήτρια του αρσενικού μαύρου ραβδωτού 
Pan’s Tigris και της ασπρόμαυρης Mjavo Sala Palmer ήταν η Sheila Gira. Τα πρώτα γατάκια 
γεννήθηκαν αργότερα στο εκτροφείο Nissekett.

Την ίδια χρονιά οι Γάτες Νορβηγικού Δάσους κατακτούν την Ολλανδία, με το εκτροφείο Van 
Sarpsdaal (John και Irene Jansen) να αποκτούν την Mjavos Salicath. Επόμενος σταθμός η 
Φινλανδία όπου μετακομίζουν οι Pan’s Trude και Afrodite av Aesene.

1981-Ο Soltario κι ο Gustav φτάνουν στη Δανία

EP.-GIC. TOVMYRA'S GRAND SOLTARIO

Ο Soltario ήρθε στη Δανία τον Ιούνιο του 1981. Απασχολούσε συχνά τον τύπο και 
φωτογραφήθηκε για περιοδικά κι εφημερίδες. Ήταν ένας γάτος με απίστευτο χαρακτήρα 
και προσωπικότητα. Στην αρχή της δεκαετίας του 80 ήταν η γάτα με τις περισσότερες 
επιτυχίες σε εκθέσεις. Κατάφερε να μονοπωλήσει την πρώτη θέση στην κατάταξη της 
DARAK για αρκετά συναπτά έτη.

 Από την Ulla Pors Nielsen

Απόσπασμα από την εφημερίδα Politiken που κυκλοφόρησε στις 27 Ιανουαρίου του 1985



Μια Γάτα Νορβηγικού Δάσους, ένα στεφάνι δάφνης κι ένας χαρούμενος ιδιοκτήτης 
μοιράζονται την τιμή του τίτλου της πιο επιτυχημένης γάτας της χρονιάς.

Από τη Jane Åmund

Απόκομμα από: Berlingske Tidende ,29  Σεπτεμβρίου 1985

Η Dortemarie Kaplers έχει τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς με τον όμορφο και αρχοντικό Γάτο
Νορβηγικού Δάσους της, τον Tovmyra's Grand Soltario, που λατρεύει τις εκθέσεις και την 
προσοχή.

EC. COLOSSEUMS GUSTAV GRAAH, DM

Ο Gustav ήρθε στη Δανία το φθινόπωρο του 1981. Είχε λαμπρή πορεία στις εκθέσεις 
μορφολογίας και από την πρώτη στιγμή εντυπωσίασε το κοινό με την ομορφιά και το 
χαρακτήρα του. Για πολλά χρόνια συμμετείχε σε διαφημιστικά της Whiskas, κι έτσι 
διαφήμισε πολύ τη Γάτα του Δάσους. 



1983

Οι πρώτες Γάτες του Δάσους κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελβετία. Πρόκειται για τους 
Pan’s Tinto, Torvmyra’s Orchid, Guldfakse's Arild και Draga av Troll Fjord. Το καλοκαίρι του 
1984 τα πρώτα γατάκια Νορβηγικού Δάσους βλέπουν το φως της μέρας στο εκτροφείο 
Bachtelblick. Την ίδια χρονιά καταγράφεται επίσημα και στα πρακτικά του ÖVEK ο πρώτος 
επιβήτορας της Αυστρίας, Joetunn's Beryl. Ιδιοκτήτρια είναι η κριτής της FIFe Mrs. Ruth 
Kühnel.

1984-Η «επέλαση» στη Δανία συνεχίζεται!

Από  Anders-P.

Απόκομμα από Politiken, 9 Φεβρουαρίου 1984

Φωτογραφία: Erik Petersen

Η Vibeke Poulsen με το Γάτο Νορβηγικού Δάσους της, τον Børste.Έχει φτάσει σε ηλικία πλήρους
ανάπτυξης, ζυγίζει 9 κιλά και ξετρελαίνεται για άγρια περιστέρια.

Αν σας αρέσουν οι γάτες, αλλά νιώθετε ότι η Δανέζικη οικόσιτη γάτα είναι βαρετή 
επιλογή, σας εκλιπαρώ, πάρετε μία Γάτα Νορβηγικού Δάσους. Μοιάζει με μικρό λίγκα,
είναι μεγαλόσωμη, έχει δυνατά δόντια και μπορεί να τρέξει για χιλιόμετρα. Όταν 
τρέχει στο σκοτάδι, μοιάζει με αλεπού, με τη μακριά, φουντωτή της ουρά να ανεμίζει 
στον αέρα. Μπορεί να μοιάζει με άγρια γάτα, αλλά δεν είναι, αντιθέτως είναι μια 



κοινωνική γάτα για οικογένεια, η οποία έκλεψε την καρδιά και το… σπίτι της Vibeke 
Poulsen από την Κοπεγχάγη.

Εκείνη εισήγαγε τη φυλή στη Δανία. Δικό της «φταίξιμο» είναι η ύπαρξη 50 Γατών 
Νορβηγικού Δάσους στη χώρα, και είναι μέλος μιας σύμπραξης του Βορρά ενάντια 
στην εξαφάνιση αυτής της φυλής.

«Έγινα «γατομητέρα» Γατών Νορβηγικού Δάσους κατά σύμπτωση», μας λέει η Vibeke 
Pοulsen. «Θέλαμε μια γάτα, ο σύζυγός μου γνώριζε τη Γάτα του Δάσους από τη 
Νορβηγία, κι έτσι εισάγαμε την πρώτη γάτα της φυλης αυτής  στη Δανία. 
Ακολούθησαν τρεις ακόμη γάτες, και τώρα μοιραζόμαστε το σπίτι μας με οκτώ 
μόνιμους… γατοσυγκατοίκους.»

Η Γάτα Νορβηγικού Δάσους ζούσε σε άγρια κατάσταση στη Νορβηγία. Μια φορά κι 
έναν καιρό, πίστευαν ότι πρόκειται για ένα πλάσμα ανάμεσα σε γάτα και σκύλο, ενώ 
συχνά τη μπέρδευαν με λίγκα. Αλλά δυστυχώς αυτή η γάτα απειλήθηκε με 
εξαφάνιση λόγω διασταύρωσής της με κοινές οικόσιτες γάτες. Μια τέτοια 
διασταύρωση σχεδόν πάντα μας δίνει κοινά γατάκια, και ξαφνικά οι Νορβηγοί 
ανακάλυψαν ότι η εθνική τους γάτα κινδύνευε να εξαφανιστεί. Ξεκίνησαν μια 
«επιχείρηση διάσωσης» και σήμερα η φυλή αριθμεί 1000 γάτες. Αυτό το απόγευμα θα 
αναφερθούμε εκτενέστερα στην ιστορία της στην τηλεοπτική εκπομπή “Dus Med 
Dyrene”.

Γνωρίστε τη Vibeke Poulsen και τις Γάτες του Δάσους στο "DUS MED 
DYRENE"

(Μαζί με τα ζώα)

9 Φεβρουαρίου 1984

Εκείνο το απόγευμα η Γάτα Νορβηγικού Δάσους παρουσιάστηκε από τους Poul Thomsen και
VibekePoulsen. Στην εκπομπή μεταδόθηκε επίσης βιντεοσκοπημένη η γέννηση των μικρών. 
Το περιοδικό“Se og Hør" παραβρέθηκε επίσης στα γυρίσματα της εκπομπής, για να καλύψει
το γεγονός.



Σε αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να δούμε δύο από τα γατάκια, την Torvmyra’s Lycra, τη 
Sidser, ενώ το καλάθι του Balder έχει καταλάβει ο Soltario.

Στο κείμενο δίπλα στη φωτογραφία γράφει: «Οι γάτες δεν είναι η αδυναμία του Poul 
Thomsen, ακόμη κι αν βοήθησε την εκτροφέα Vibeke Poulsen να τις συγκεντρώσει μετά τα 
γυρίσματα της Πέμπτης! 

1984

Αναγνώριση της Γάτας Νορβηγικού Δάσους από την  TICA (The International Cat 
Association).

1985

Από τη Birgit Larsen –εκτροφείο "KVILLE"

Στις 30 Μαΐου του 1985 ιδρύθηκε ο Όμιλος Γάτας Νορβηγικού Δάσους στη Δανία, με την 
προτροπή της Dortemarie Kaplers ,ιδιοκτήτριας του εκτροφείου"Guldfakse".

 Σήμερα ο συγκεκριμένος όμιλος είναι ο μεγαλύτερος και πιο ενεργητικός όμιλος στη Δανία.

Την ίδια χρονιά ιδρύεται η πρώτη λέσχη φίλων της Γάτας Νορβηγικού Δάσους στη Γερμανία 
και συγκεκριμένα στο Dortmund. Με μεγάλο ενθουσιασμό τα μέλη του ξεκινούν τις 
προετοιμασίες για την πρώτη Έκθεση Μορφολογίας με αφιέρωμα στις Γάτες Νορβηγικού 
Δάσους.

1986



Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου του 1986 πραγματοποιείται η πρώτη Διεθνής Έκθεση 
Μορφολογίας με αφιέρωμα στις Γάτες Νορβηγικού Δάσους, στη Γερμανία. Αμέτρητες 
προσκλήσεις και διάδοση του μοναδικού αυτού γεγονότος από στόμα σε στόμα 
προσελκύουν πολλούς εκτροφείς, με αποτέλεσμα, παρά το δριμύ ψύχος, εκθέτες να 
συρρέουν από όλες τις περιοχές της Γερμανίας, της Ολλανδίας, ακόμη και της Δανίας. Με 
όλες αυτές τις συμμετοχές, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται τόσες πολλές Γάτες 
του Δάσους εκτός Σκανδιναβίας: 67 Γάτες Νορβηγικού Δάσους, ανάμεσά τους και μια 
σπάνια ολόλευκη, η Flatland's Avedine!

1987

Στις 12 Νοεμβρίου του 1987 η Γάτα Νορβηγικού Δάσους αποτυπώθηκε στα 
Χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα! Την ίδια χρονιά εισάγεται η πρώτη Γάτα Νορβηγικού 
Δάσους στη Βρετανία. Οι νέοι ιδιοκτήτες της Torv Hede's Hedena είναι οι Bøifot Gill και Alan 
Eagland. Η Bøifot Gill υπήρξε όχι μόνο η πρώτη εκτροφέας γατών Νορβηγικού Δάσους στην 
Αγγλία, ιδρύοντας το εκτροφείο Norsechat, αλλά και ιδρυτής του πρώτου Ομίλου Γάτας 
Νορβηγικού Δάσους στη Μ. Βρετανία.

1988

Ο Wegiekatt Dane ήταν η πρώτη Γάτα του Δάσους στην Ιαπωνία. Η πρώτη του «κυρία» ήταν 
η Wegiekatt Kiera. Τα πρώτα μικρά ήταν οι Pa Little Dynamite και Dane Moo Pa στο 
εκτροφείο Tateyama-Shi.

Μάρτιος 1991

Γάτος Νορβηγικού Δάσους Παγκόσμιος Πρωταθλητής!

Από τη Jane Åmund

Απόσπασμα από την εφημερίδα  "Politiken" που κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου 1991

Φωτογραφίες: Morten Juhl

Ο Flatlands Bjørnstierne, ένας Γάτος Νορβηγικού Δάσους 2 ετών, ο οποίος έχει ήδη
γίνει Πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε αυτό το Σαββατοκύριακο τον τίτλο του



Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη μεγαλύτερη Έκθεση Μορφολογίας στο  Innsbruck. Το
βάρος του είναι 6 κιλά και είναι χρωματισμού μαύρο ραβδωτό, με μια πολύ ζεστή

απόχρωση του καφέ. Αυτός ο στιβαρός και γοητευτικός Γάτος Νορβηγικού Δάσους
έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Στη Δανία έχουμε κάποιους πολύ

άρτιους εκπροσώπους της φυλής. Κάποιοι, όπως ο Flatlands Bjørnstierne, έχουν
εισαχθεί από τη Νορβηγία. Κάποιοι άλλοι έχουν γεννηθεί σε εκτροφεία στη Δανία.





Παγκόσμιος Πρωταθλητής 1991

EC. Flatlands Bjørnstierne

Η πιο ευτυχισμένη Κυρία της Δανίας

Από την Christine Nielsen 

Απόσπασμα από το περιοδικό  " Her World" που κυκλοφόρησε στις 26 Νοεμβρίου 1990

Φωτογραφίες: Jørgen Hjort

«Οι γάτες είναι απίστευτα ζώα», μας λέει η Jette. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 
καλύτερες κι από τους ανθρώπους» συνεχίζει χαμογελώντας. Και ξέρει τι λέει. Πάνε 
σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που η Jette «παντρεύτηκε» την πρώτη Γάτα του 
Δάσους της, τον Gustav. Kι από τοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ειδικά ο νεότερος γάτος 



της, ο Bjørnstierne, έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του. Πριν ένα χρόνο, κέρδισε
τον τίτλο της ομορφότερης γάτας της χρονιάς. Η σπουδαιότερη Γάτα Νορβηγικού 
Δάσους κάτω των δέκα μηνών. Κι αυτή τη χρονιά επανέλαβε την επιτυχία του 
κερδίζοντας τον τίτλο του ομορφότερου ενηλίκου Γάτου Νορβηγικού Δάσους στη 
Δανία.

1992

Στις 16 Ιουλίου 1992 γεννιέται η πρώτη Γάτα Νορβηγικού Δάσους στην Πολωνία. Το όνομα 
της ήταν Cynthia White Star, και αργότερα θεμελίωσε το εκτροφείο της κριτή της FIFe 
Grazyna Laskovica Malaga. Την ίδια χρονιά επίσης γεννιούνται τα πρώτα γατάκια 
χρωματισμών Χ όπως ονομάζονται,καθώς δε γίνονται αποδεκτά από το πρότυπο της φυλής:
amber,cinnamon και fawn. Γεννιούνται υπό την ονομασία του εκτροφείου S*Wildwood's, 
της Sylvia Erikérs, όχι όμως στο ίδιο το εκτροφείο, αλλά στο σπίτι της Åsa Jonsson, της 
συνιδιοκτήτριας της μητέρας των μικρών. Όταν η Åsa τηλεφώνησε στη Sylvia για να της 
μιλήσει σχετικά με τη γέννα, της ανέφερε ότι δύο από τα πέντε γατάκια είχαν «παράξενο» 
χρώμα, και ήταν υπερβολικά κόκκινα, αλλά εκείνο τον καιρό το απέδωσαν στη μεγάλη 
συγκέντρωση γονιδίων rufus. Τα γατάκια αυτά ήταν οι S*Wildwood's Imer and 
S*Wildwood's Iros.

2005

Η FIFe αναγνωρίζει επίσημα το χρωματισμό amber.


