
Undvik din Abystinens
en presentation av Olvondalens abessinieruppfödning

Tänk att jag i nästan hela mitt liv haft turen att dela 
mitt hus med abessinier. För mig är det den kattras som 
passar mitt och min familjs kynne bäst. En abessinier 
är alert, nyfiken, alltid närvarande, påhittig och faktiskt 
ganska klipsk.

Vårt stamnamn Olvondalen härrör från den plats som vi 
värnar om, dvs vårt ”sommarviste”, och man kan gott 
säga att namnet tillkom under en trevlig promenad runt 
huset i midsommartid. Upprinnelsen till namnet byggde 
på tanken från de abessiniers stamnamn som nuvarande 
och tidigare abessinier har, Rönnviken, af  Silverbäcken 
och nu den då nya honan med stamnamnet Brunnbäck-
en. Så något på vik, bäck eller varför inte dal, kunde vara 
lämpligt. Och där stod vi i dalen och spejade upp mot 
berget där Olvonen stod i full blom, valet blev lätt! Vår 
uppfödning S*Olvondalen´s startade med den första 
kullen i juni 1996 och sedan har vi haft en kull i stort 
sett varje år sedan dess. Vi är således inte några storupp-
födare och kommer aldrig bli det. För oss har det varit 
viktigt att bevara rasens särdrag.  

För mig som fick min första abessinier redan 1958 – en 
katt som jag verkligen tog till mitt hjärta – känns det 
viktigt att abessiniern utseendemässigt inte ska förändras 
alltför mycket. Vi vill givetvis att även temperament och 
kynne är detsamma. Fart och fläkt med aristokratiskt 
utseende förblir viktiga ingredienser. 

Abessinier får sällan 
många ungar i varje 
kull och det har tyvärr 
hänt ett flertal gånger 
att vi endast fått en 
liten unge. Nu har 
det ändå fungerat bra 
även utan kullsyskon, 
för det har funnits 
en yngre katt eller en 
äldre riktig leksugen 
abessinier att tampas 
med under kattunge-
tiden. Jag minns den lilla ensamma ”kanelbullekatten” 
som vi till och med gjorde en liten bok om till de nya 
ägarnas förtjusning. Vi har  god kontakt med många av 
kattungeköparna och det tycker jag känns som en vik-
tigt, allt för att följa våra kattungars utveckling, liv och 
leverne. Visst blir man glad av att se hur de acklimatise-
rar sig till sina nya livsrum. En av våra kattungeköpare 
myntade begreppet abystinens! Så utan en aby får man 
lätt abystinens!

Välkommen att besöka vår hemsida, 
http://olvondalen.abyfriends.com 
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