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1953: Min katt 
B. HAGLUND (RED)

P.A NORDSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

A bessiniern är den av katt-
raserna som mest liknar
den gamla egyptiska kat-

ten. Den är ganska liten och påmin-
ner i färgen om en fälthare. Den har
ett ovanligt milt och vänligt tempe-
rament. En stor fördel är att den är
mycket tystlåten, honorna är inte
skrikiga ens under löpningen. Den
är inte särdeles produktiv, och det
är till och med i England svårt att
få tag på bra avelsdjur.[…] En bra
abessinier är aldrig stor och grov.

Kattböckernas abessinier
Hur beskrivs abessinierns egenskaper i några kattböcker under de
50 år som abessinierna funnits i Sverige? Och hur stämmer deras
uppfattning från den som finns idag? Vad är sanning och vad är myt?
Läs och begrunda. Vad tycker du?

1968: Din katt
F. AMES, LINDBLADS 

ÖVERSATT AV M-B. JOHANSSON

D enna ras kännetecknas av
utpräglad, behagfull styrka
och en närmast vild skön-

het. […] Sakkunskapen säger att
abessiniern är mycket lik det forntida
Egyptens heliga katter eller de vilda
nordafrikanska ökenkatterna.
Abessinierns personlighet har bibe-
hållet några primitiva karaktärs-
drag, den är ofta skygg och förbe-
hållsam (den har melodisk stämma
men använder den sällan), visar
mycket förslagenhet och oberoende,
och det tar tid att dressera den. 
I motsats till de flesta andra raser
tycker den om vatten och är en ut-
märkt simmare. Abessinier är svåra
att uppföda, de får små kullar
huvudsakligen bestående av han-
katter och är därför besvärliga att
komma över och dyra i inköp.

1990: Forums Kattbok
Historia, raser, skötsel
MÉRY, FERNAND FORUM 1990

O m siamesen är katternas
furste är abessiniern kat-
ternas katt. […]

Abessiniern anses vara mycket till-
givna till sin natur, ja så tillgiven att
den kan visa tecken till svartsjuka.
Den är idealisk som sällskapsdjur,
den är modig när så krävs, mycket
lättuppfostrad och sällan till besvär.
Lekfullheten kan ibland bli i ystraste
laget, men om man bara säger till
den så lugnar den sig snällt. Även
om abessiniern inte är direkt ömtålig
bör man tänka på att den är känslig
för temperaturväxlingar. […] 

Abessinierns skönhet är nästan
fulländad. Dess beundrare försäkrar
att den har alla en katters dygder
plus det där speciella ”något” som
man inte kan sätta fingret på, vilket
förklarar dess växande popularitet –
om den nu behöver förklaras!
Antalet uppfödare ökar ständigt
både i flera europeiska länder och 
i Förenta staterna.

Bildtext sid 74: Slank och gracil kropp, enhetlig
färg och frånvaro av mörkare tecken är abes-
sinierkattens rastecken.

Bildtext sid 27: Lekfullheten är ett av 
kattens charmfullaste drag, [...] hos de
dansande abessinierna.

Abessinier från förr
Okända abessinier hämtade från
årsböckerna ”Kattkalendern”
från början av 1970-talet samt
S*Ahmar’s Sindh** i mittenraden
längst till höger.

Omslaget på
Kattkalendern 1975
pryddes av en 
abessinier.
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