
Intresserad av eller är du redan frälst av  
Katternas katt 

– Abessinier & Somali?

Bli medlem i Abyklubben! 
Mer information hittar du på 

www.abyklubben.com

Hemsida: www.abyklubben.com
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Abessinierns historia.
 
Den första katt som registrerades med namnet  
abessinier var en katt i England år 1896.  
Katten var viltfärgad och hade en tickad päls.  
Man vet att en dam med efternamnet Barret-Len-
nard fört hem en katt, Zula; som segertrofé från 
upproret i landet Abessinien år 1868.  
Det kan vara denna katt som lade grunden  
till aveln som ledde fram till rasen abessinier,  
men en katt ensam kan inte ge upphov till en  
hel ras. Enligt samma teori om ursprunget  
hävdas att andra engelska medborgare tog  
med sig tamkatter som hade tickad päls från  
Abessinien.
Den första specialklubben för abessinier  
bildades i England 1929. Till Skandinavien 
kom ett fåtal abessinier under 1930-talet och till 
Sverige importerades den första abessiniern från 
England 1953. 
Somalin är en långhårig abessiner som i Sverige 
godkändes som ras 1982.

Bli medlem du också!
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Temperament.

Abessiniern är en lekfull och nyfiken 
katt som tycker om att vara med dig 
och hjälpa till med allehanda saker 
som t ex att laga mat. Abessiniern vill 
vara nära människor och de flesta gil-
lar när det kommer gäster, de vill helt 
enkelt vara med när händer något. 
Den kan lära sig det mesta bara den 
själv har någon nytta av det. Många 
abessinier lär sig ganska snabbt att 
gå i sele, att öppna dörrar – det finns 
alltid något spännande på andra 
sidan…. 

Abessiniern är en frisk kattras och ärftliga problem som finns hos många kattraser har 
hos abessinierna i stort sett försvunnit tack vare en sund avel. 

Abessiniern liknar katter som avbildas 
i Egyptiska pyramider och tempel. De 
kallas ibland för en levande modell till 
gudinnan Bastet, som ofta är avbildad 
med ett katthuvud.

Viltfärgad abessinier
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Om Abyklubben

Abyklubben är en nordisk rasring som verkar för att abessiniern och somalin ska be-
hålla sin karaktär och utseende. Klubben arbetar  för att främja en sund avel och med 
informationsspridning till uppfödare i avels- och hälsofrågor. Ju fler vi är som arbetar 
tillsammans  desto större chans har vi att sprida intresset och bevara abessiniern.
Bli medlem i Abyklubben du också och bidra till ett ökat samarbete och utbyte med 
andra  abessinierägare och uppfödare! 

För bara 100 kronor per år så får du möjlighet till:
Annonsera kattungar och vuxna katter till salu.
Att delta i vårt diskussionsforum.
Bidra med foton till vårt bildgalleri

På hemsidan finns också utförlig information om klubbens verksamhet, medlemskap, 
beskrivning av rasen och dess historia och kontaktlista med aktiva medlemmar/
uppfödare.

Sorrel abessinier Fawn abessinier



Hemsida: www.abyklubben.com

Abessiniern är en graciös och elegant katt. Den unika pälsen 
ger katten ett vilddjurs utseende, varje hårstrå är randigt 
(tickat) i flera färger och den yttersta spetsen på hårstrået är mörkare. 
Katten har en mörk rand som löper längs hela ryggen och ut på svansen vars tipp 
är helt färgad i den mörkare färgen. Abessiniern finns i fyra olika färger, viltfärgad 
(unikt rödbrun/svart), sorrel (varmt kopparröd/brun), blå (varmt blågrå/aprikos) 
och fawn (crèmebeige/rosa). Ytterligare kan dessa färger kombineras med silver 
(vitt) så det finns en färg för varje smak. Se bilder lite längre ner.

Färger på abessinier i närbild

Viltfärgad

Svartsilver
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