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Abessinierkatter är eleganta och väcker ofta beundran 
hos betraktarna. I kattböcker anses den vara Katternas 
Katt. Det är en katt med vildjurslook, charm och elegans. 
De är mycket pigga och nyfikna och de vill alltid vara 
med där det händer något. De följer gärna med husse 
eller matte för att se vad som kan vara på gång, oavsett 
om det är ute eller inne. Du och din familj kommer 
ofta ha sällskap av din abessinier. Givetvis är en abessi-
nier duktig på att aktivera sig själv. De har en utpräglad 
jaktinstinkt och älskar att jaga, allt från pingpongbollar 
inomhus till fjärilar och andra smådjur utomhus. De är 
mycket sällskapliga, så om du sitter vid köksbordet för att 
läsa en tidning kan du räkna med att du har en kärleks-
buffande katt som sällskap.

Eftersom de är mycket aktiva, med aptit på livet, är de 
dessutom matglada. Med god aptit äter de det mesta som 
bjuds. Om man inte ser upp kan de roffa åt sig mat som 
är upplagd till husse eller matte. Abessiniern anses vara 
läraktiga, speciellt om de själva har nytta av det. De lär 
sig snabbt olika signaler och kommer gärna fram när 
man lockar på dem. Att kunna öppna dörrar och snabbt 
vara på plats när kylskåpsdörren öppnas hör till de enk-
laste sakerna i världen, sådana signaler lär sig dessa livs-
bejakande katter i ett nafs. Somliga av dem blir experter 
på att apportera. De har även lätt att anpassa sig till att 
gå i sele, vilket kanske beror det på att dessa nyfikna och 
upptäcktstörstande katter så gärna vill upptäcka vad som 
finns ute i världen. Abessiniern är en robust och sund 
kattras. De har få ärftliga defekter, för både PRA och PK 
finns det numera DNA-tester.  Som seriösa uppfödare 
kontrollerar vi våra avelsdjur och avlar inte på defekta 
katter. 

Fyra grundfärger
Den viltfärgade abessinern: ABY n, skall ha varmt brun-
röd färg med mörkt orange eller aprikos bottenfärg och 
svart ticking. Färgen är mycket lik ett lejons. Nosen är 
tegelröd. Trampdynor och kanten runt nosen är svarta.
En sorrelabessinier: ABY o, är varmt kopparröd med 
aprikos bottenfärg och chokladbrun ticking. Färgen 
påminner om en rävunges. Trampdynor och nos är rosa. 
Kanten på nosen kan ha en mörkare färg.
Den blå abessiniern: ABY a, skall ha bottenfärg som 
havregryn och stålblå ticking.Trampdynornas och no-
sens färg påminner om victoriaplommonens djupa färg. 
Kanten på nosen kan ha en mörkare färg.
En fawnfärgad abessinier: ABY p, har beige grundfärg 
med en ticking i mörkare beige.Trampdynor och nos är 
svagt rosa. Kanten på nosen kan ha en mörkare färg.  
 
Alla fyra färgerna finns även med silver. Dessa är inte 
så vanliga i Sverige. 

Abessinier  - Katternas katt

S*Olvondalen´s Apple Alice, ABY n    Foto: Ulrika Nielsen

S*Prosperos Cordelia, ABY n    Foto: Michaela Vanek

Uppfödaren som hämtade hit två engelska viltfärgade abessinier hette Karen Schmidt, Snorrehus kattuppfödning, och året 
var 1953. Man kan förstå hennes fascination. Abessinier är som konstverk skapad i en avlägsen tid under gudinnan Bastes 
överinseende. Och konstverk var just vad som krävdes för Karen om hon skulle få köpa en katt från England. Givetvis ord-
nade hon fram konstverk och tack vare tavlorna kom två katter till Sverige. Abessinierhonan bar namnet Nigella Fern och 
hanen hette Heatherpine Pharoah. Karens avelsbas utvidgades 1955 med hanen Nigella Constantine. Katterna Fern och 
Constantine flyttade sedermera till Margareta Holmström, Rönnvikens uppfödning.
1953 var således året som den viltfärgade abessiniern kom till Sverige. Det dröjde sedan tio år innan den första sorrelfär-
gade abessiniern, Tranby Red Serquet, nådde Sverige och 1964 kom Aurelita van Mariendaal som 1966 födde den första 
inhemska sorrelabessiniern, Snorrehus Red Sascha. 1970 föddes de första blå och fawnabessinierna i en regnbågskull hos 
Jan Högberg, af Silverbäckens uppfödning.
 
Dagens abessinier skiljer sig inte mycket ifrån ursprungets abessinier. Kanske har dock det vilda uttrycket fått ge vika för 
mer elegans. Grunden, den tickade pälsen, är och förblir kännetecknet för rasen. Att pälsen är tickad innebär att varje 
hårstrå är flerfärgat i olika band. Om man tittar på ett enstaka hårstrå så är det randigt med en bottenfärg och sedan med 
band av mörkare och ljusare färger. Den yttersta spetsen på hårstrået är alltid i en mörkare färg och kallas för tipping.

Abessiniern liknar katter som avbildas i Egyptiska pyramider och tempel. Den kallas ibland för en 
levande modell till gudinnan Bastet, som ofta är avbildad med ett katthuvud. Egyptiska tamkatter blev 
helgade åt Bastet och omhuldades på olika sätt. Den första abessiniern registrerades i England redan 
1896. Rasen kan ha kommit direkt från landet Abessinien (Etiopien). Man vet att en dam vid namn Ba-
rett-Lennard förde hem en katt, Zula, från Abessinien 1868 som segertrofé från upproret i Abessinien. 
Det sägs även, att många sjömän tog med sig tamkatter med tickad päls från just dessa trakter. Idag, 
med hjälp av DNA-teknik, vet vi att abessinier har gemensamma markörer med andra katter från både 
sydostasien och västerlandet.



THE  ABYLOOK

HELHETEN: en graciös medelstor muskulös kropp. med 
finlemmade ben proportionerligt till kroppsstorleken. 
Tassarna ska vara små och ovala till formen. Svansen ska 
vara lång och avsmalnande mot spetsen. Från huvudet 
och över hela ryggen ska ett mörkare färgband löpa och 
avslutas med svanspetsen helt infärgad. En abessiniers 
svansspets ser ut som om den vore doppad i en burk 
med färg. Om det är en viltfärgad abessinier är färgen 
svart, svart som ebenholts.

HUVUD: hjärtformat med de klassiska Cleopatralinjerna 
runt ögonen.

ÖRON: stora och placerade som klockan 10 i 2.  
Önskvärt är även tofsar, men det är sällan det finns på 
dagens abessinier.

ÖGON: mandelformade och uttrycksfulla. Färgen kan 
vara gul, grön eller ha mandelfärg. 

TICKING och PÄLS: tätliggande kort, fin och mjuk päls 
som känns len att beröra. Hårstråna är tickade med två 
helst tre olika färger med den mörkare färgen överst.

S*Olvondalen´s Ulmus, ABY n    Foto: Ebba Åkerlund

S*Olvondalen´s Lilla My,  
ABY o,  Foto: Anqi Lindblom Alm

S*Olvondalen´s Bella Blue, ABY a och S*Olvondalen´s Chablis, ABY p    Foto: Anqi Lindblom Alm

S*Olvondalen´s Curry Curie, ABY a    Foto: Anqi Lindblom Alm


