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Vi har fått en del feedback på senaste num-
ret från er medlemmar och i det stora hela 
har den varit positiv. Jätteroligt tycker vi! Så 
vi fortsätter med pdf-utskick av Löpsedeln 
ett tag till.

Jag har fått rapport om att medlemskväl-
len på Djur-Hobby var mycket lyckad, även 
om jag själv tyvärr inte hade möjlighet att 
komma. Det var en hel del Fräsare på plats 
och många bra erbjudanden i butiken un-
der kvällen. En utförligare rapport finns på 
sidan 14.

För er som inte hade möjlighet att följa 
med, och för alla andra också så klart, har vi 
nu kontaktat Föreningen Samvetet och åker 
onsdagen 28/5 och hälsar på dem. Jag hop-
pas att ni vill följa med. Sista anmälningsdag 
är söndag 11/5. Läs mer om det, och annat 
som är på gång i klubben på sidan 9. Du 
har väl inte missat grillkvällen till exempel!
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Så här kommer du i kontakt med 
styrelsen:

Till det här numret har jag tyvärr inte fått 
tag på någon medlem som vill bli inter-
vjuad. Och det känns lite tråkigt eftersom 
jag är övertygad om att Fräsets kattklubb 
skulle vara en ännu bättre klubb om vi 
medlemmar lärde känna varandra lite bät-
tre. Så i det här numret får ni hålla till godo 
med en presentation av mig. Vill du bli 
intervjuad i nästa Löpsedel Skicka ett 
mail till celinaf@fraset.se, eller ring mig på 
073-7080208!

Hör av dig om du vill bidra med material 
till nästa nummer av Löpsedeln. Det kan 
vara allt från födda kullar, avelshanar, ar-
tikelförslag, tips på hur man bygger sitt eget 
klätterträd eller annat kattrelaterat pyssel. 
Allt du tror att någon i klubben skulle ha 
glädje av att läsa är självklart av intresse! 

/Celina Fällbom

REDAKTÖREN HAR ORDET

Fotot på framsidan är taget av 
Celina Jacobsson och 
föreställer CH S*Herrhagens 
Silver Moon, en silverfärgad 
Abessinier.

Medlemsavgift och klubbens postgironummer: Huvudmedlemskap: 320 kr.  
Blir du medlem efter 1oktober gäller medlemskapet även för kommande år.  
Familje-/stödmedlemskap:100 kr. Klubbens postgiro nr: 105310-7 Fräsets Kattklubb
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framav-
lade en katt 
med avsikten 
att skapa en ras 
som såg ut som den 
ursprungliga egyptiska 
katten.

Det man vet med säk-
erhet är att 1868 förde 
Sir Robert Napier med 
sig en katt med tickad 
päls från Etiopien till 
Storbritannien. Den 
kallades Zula och finns 
bevarad på en litografi. 
1871 visades katten upp 
i London, och något år 
senare inleddes en veten-
skaplig studie av katten. 
1882 blev abessiniern 
godkänd som ras i Eng-
land, men korsades med 
brittiskt korthår för att 
utöka avelsbasen vilket 
gjorde att den alltmer bör-
jade likna dessa. Därför 
strök man benämningen 
abessinier i början av nit-
tonhundratalet och kallade 

RASPRESENTATION:  
Abessinier
Text: Celina Jacobson, Kenneth Wikström, Ann-sofie Hååg 

En abessinier är livlig, nyfiken, sällskaplig 
och älskar som regel att bli gosad med. 
Dom blir sällan "soffkuddar", inte ens efter 
det att dom är kastrerade. Allrahelst kastre-
rade hannar är lekfulla långt upp i gamla år. 
Abessiniern vill alltid veta vad som pågår, 
och att ha en svans av abyssar efter sig när 
man rör sig i lägenheten hör till vanligheter-
na. Dom är lättlärda, och är duktiga på att 
fostra sin människa till att bli den perfekta 
kattuppassaren. Hörseln är excellent, att 
kylskåpet öppnas eller att locket till skink-
förpackningen tas av kan dom höra på flera 
hundra meters håll. Får abessiniern gå ut så 
kommer den att visa upp sina utmärkta jä-
garegenskaper på din matta eller under din 
säng så ofta den får tillfälle, för att äta upp 
bytet är inte lika intressant som att fånga 
det. Trots allt så finns det ju utsökt burk-
mat/skinka/torrfoder att äta, så varför göra 
sig besväret med att faktiskt äta upp det 
man fångat. Abessiniern kan vara pratsam, 
men det är mycket olika från individ till 
individ, och är ingenstans i närheten av till 
exempel siamesens notoriska pratsamhet. 

Eftersom abessiniern är en så social katt 
avskyr den oftast att vara ensam, och vi 
rekommenderar starkt att ha minst en katt 
till som sällskap. Om det sedan är en annan 
raskatt eller en huskatt har ingen betydelse 
för abessiniern, så länge den andra katten 
vill vara med på bus och äventyrligheter. 
Varmaste platsen i huset har abessiniern 
oftast reserverat för sig själv, men på nåder 
kan bästa kompisen få vara med och dela.

Abessinierns historik
Ingen vet helt säkert varifrån abessiniern 
härstammar. En av de många teorierna är 
att abessiniern avlades fram från katter som 
importerats till Storbritannien under mit-
ten av artonhundratalet från Abessinien (nu 
Etiopien), som gränsar till Egypten. Dessa 
katter hade en tydlig likhet med de katter 
som avbildats på gamla egyptiska målningar 
och skulpturer. Därför är det många som 
anser att abessiniern är den direkta avkom-
man från de heliga egyptiska katterna, och 
därmed den äldsta rasen i världen. 

En annan teori är att brittiska sjömän tog 
med sig katter hem från Abessinien, som 
sedan sannolikt parade sig med inhemska 
katter och gav upphov till tickade katter i 
England. Ytterligare en teori är att romare 
tog med sig katter med tickad päls till Eng-
land under tidig romartid. Långt senare tog 
kanske kattuppfödare i England vara på 
anlaget för den vackra tickade pälsen och 

Motstående sida: Sorrel.
Foto: Ann-Sofi Hååg

Denna sida: S*Jabari´s Storm Aby a  (Blå aby)
Foto: Kenneth Wikström
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katter med abessinierteckning för brittisk 
tickad katt eller för bunny cat. Efter första 
världskriget försökte man att rekonstruera 
rasen, och 1929 bildades den brittiska abes-
sinierklubben som fastställde en rasstandard 
som fortfarande gäller i ett flertal länder. 
Till Sverige kom de första abessinierna först 
på nittonhundrafemtiotalet då de import-
erades från England.

Abessinierns utseende och färger
Abessiniern mediumstor i kroppsbyg-
gnaden, det vill säga varken satt eller spen-
slig och varken kort eller lång i kroppen. 
Den ska ge ett elegant intryck, och vara 
smärt och muskulös. En abessinier väger 
ungefär 3-5 kilo, där hanarna oftast är större 
och mer muskulösa medan honorna oftast 
är mindre, smäckrare och mer graciösa. 

Abessiniern har långa ben med små tassar, 
och har en relativt lång svans. Huvudet sett 

framifrån är lätt hjärtformat med mjuka 
konturer. Den har stora,uttrycksfulla och 
lätt snedställda ögon i färgerna bärnsten, 
gul eller grön. Öronen är ganska stora och 
är brett ansatta mot huvudet, det vill säga 
har rejält med utrymme mellan öronen. 
Finns det små lodjurstofsar på öronspet-
sarna så är det en bonus. Pälsen är kort och 
slät samt mjuk och glansig med tickade hår-
strån. Att stråna är tickade betyder att täck-
håren i pälsen är smårandig i flera färger, 
vilket ger intrycket av att pälsen skiftar lite i 
färg. Abessiniern förekommer i åtta färger- 
vilt, sorrel, blått och fawn, samt svartsilver, 
sorrelsilver, blåsilver och fawnsilver.

Abessiniern är helt enkelt en mycket trevlig, 
intressant katt med fart i, och som dessu-
tom är grymt beroendeframkallande!!

 Ovan: S* Jabari´s Knatte, Fnatte, Tjatte  
Abyp (fawn aby)
Foto: Kenneth Wikström

Styrelsen presenterar sig -   
     Celina Fällbom
Hej!
Vem är jag? Jo, jag är en av de två 
celinorna i Fräsets kattklubbs styrelse. 
Det är inte ofta jag springer på folk med 
samma namn som mig, och att vi nu är 
två stycken med det här namnet i styrels-
en känns nästan lite overkligt.

Jag är tjugoåtta år och jobbar som land-
skapsarkitekt. Jag har ingen uppfödning 
och håller inte heller på med utställning. 
Så vad gör jag då i en kattklubb?

Jag gillar katter förstås! Och så tycker 
jag att det är jätteroligt att träffa nya män-
niskor. Och att få redigera en tidning. Jag 
har två kastrerade hanar hemma. Båda 
Cornish Rex. Första katten är Struntens 
Olvier Oredal, här hemma kallas han kort 
och gott Fuffens. Ett mycket passande 
namn... Andra katten, som dock är ett 
år äldre än Fuffens är S*Fylgias Hugin. 
Hugin har tidigare varit avelshane och 
har en kull med fyra katter efter sig.

Förutom djur är böcker en passion. Jag 
läser i princip jämt, så vill du ha ett bok-
tips så är det bara att höra av dig. När 
jag inte läser eller gosar med katterna 
hittar man mig ofta på balkongen. Att 
gräva och knipsa är saker som roar mig 
och högsta önskan just nu är en egen 
trädgård.

Jag fotar och tecknar en del också och 
har precis köpt en ny lyxkamera som jag 
försöker lära mig att använda.
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PRIO 2
# Tvätt-/sköljmedel
# Maskindiskmedel
# Skoskydd
# Tvättbara igloos
# Transportburar
# Klätterställningar, ca 1 meter eller högre
# Trasor 
Självklart går det även bra att ta med sig 
mat, leksaker eller annat som man har över 
hemma istället!

Katthemmets adress är Genetikvägen 10 
B. På vardagar stannar buss nummer 111 
på Dag Hammarskjölds väg vid Gene-
tikvägen, hållplats Genetiska Trädgården. 
Med bil från Uppsala kör man söderut på 
Dag Hammarskjölds väg. Precis efter norra 
avtaget mot Ultuna finns ett litet avtag till 
höger och en skylt med texten Genetikvä-
gen. Ta därefter första höger igen, efter ett 
buskage, och runda knuten på byggnaden. 
Ingången är den med en lastkaj i betong 
(den första efter rundandet av knuten). 
Mer info om Samvetet finns på hemsidan:
www.samvetet.com

På gång 
i Fräset

När? 14/6 2008

Var? Hemma hos Ann-Sofie Hååg (klubbens kassör) i Simonsbo, 
Bälinge.

Hur? Ta med det du vill grilla och dricka. Klubben bjuder på tillbehör! 
Möjlighet att ordna sovplats, inomhus eller i tält, finns för den som vill.

O.S.A. senast: 2/6 2008 genom att skicka ett mail eller ringa till 
någon i styrelsen. Klubben bjuder på tillbehör (potatissallad, plastbestick, 
kaffe etc) och medlemmarna tar med det de vill grilla och dricka.

På gång 
i Fräset

KOM PÅ GRILLKVÄLL och träffa 
andra medlemmar i klubben!

VISSTE DU ATT...
...Fräset har ett avtal med Djur-Hobby!

Alla medlemmar i Fräset kommer få skaffa 
sig ett Klubbkort på Djur-Hobby.
Med hjälp av det kortet samlar du bonus-
poäng och ju mer du handlar för i butiken 
desto högre blir din bonus. När kortet har 
uppnått tillräckligt hög bonus kommer man 
få rabattcheckar och olika erbjudanden i bu-
tiken. Bonusen räknas på allt du köper hos 
Djur-Hobby oavsett om det är för katten 
akvariumet eller till din tama råtta.

Dessutom kommer du bli inbjuden på alla  
klubbkortskvällar liknande den klubbens 
medlemmar var inbjudna till nyligen.

Det bästa med allt är att om du som Fräset-
medlem säger att du tillhör Fräset när du 
handlar så får klubben tre procent av det 
belopp du handlar för, så kan vi hitta på 
massa roligt för dom pengarna tillsammans 
sen!
Läs mer på Djur-Hobbys hemsida:  
www.akvariehobby.se/djur.html

Onsdagen 28/5 kl 19.00 åker vi och  

hälsar på hos Samvetet 
i Uppsala. Samvetet är en ideell 
förening i Uppsala som tar hand om och 
omplacerar hemlösa katter.

Vi kommer att få en rundvandring i lokalen 
och personalen kommer att berätta om 
Föreningen Samvetet och sin verksamhet 
och hur man kan hjälpa till.

Vi i Fräset tar med oss fika som vi bjuder 
alla medlemmar och personalen i Samvetet 
på. Vi har också med oss lite gåvor till kat-
themmet. Om du vill ta med dig en egen 
gåva så är det följande saker som i första 
hand kan komma katthemmet till nytta:

PRIO 1
# Klumpbildande kattsand
# Klädvårdsrullar
# Hundbajspåsar
# Soppåsar
# Virkon

O.S.A. senast: 11/5 2008
mail: celinaj@fraset.se
tel: 070-3993574
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KATTPOJKE - UNGHANE - HANKATT - AVELSHANE

Text: Jan Sjögren 2002 S*Aucuparia’s ABY

Att många kattungeköpare väljer en 
kattpojke istället för en kattflicka kan jag 
mycket väl förstå, då jag själv tycker hankat-
ter är trevligare och lättsammare familjekat-
ter än honkatterna.

Den inköpta kattungen finner sig väl till-
rätta i det nya hemmet och det lilla livet 
växer snabbt till en ståtlig hane. Kanske har 
tanken funnits långt där i bakhuvudet att 
just min fantastiska kattpojke skulle kunna 
bli far till en kull kattungar innan kastrering 
eller kanske ens kattuppfödare tyckt att det 
skulle var bra om min katt skulle ge avkom-
mor efter sig på grund av att den har spe-
ciella egenskaper eller för att den haft fina 
framgångar på någon utställning och därför 
gjort sig intressant som tilltänkt partner.

I takt med att denna fantastiska katt växer 
och blir könsmogen, börjar det lukta skar-
pare och skarpare i kattoaletten, denna lukt 
utvecklas oftast till en kraftig odör som det 
flesta hankattsägare snabbt känner igen, 
men eftersom denna gulliga katt har en 
sådan tolerant ägare förblir han okastre-
rad ännu ett tag. Vid ett visst läge står det 
flesta hankattsägare dock inte ut och i rädsla 
att katten skall pinka ner den fina soffan 
eller dränka den nyinköpta duxsängen, för 
att inte tala om den fina handknutna äkta 
mattan från orienten som ärvts efter faster 
Agda, bestämmer de sig i panik för kastre-
ring. Det finns många exempel på desperata 

hankattsägare som åkt in och kastrerat sin 
katt på helgen och betalt helgtillägg för flera 
tusen kronor bara för att minimera risken 
att katten skulle ställa till med en olyckshän-
delse. 

Få är de utvalda som har en hankatt som 
knappt luktar eller stinker eller börjar mark-
era revir på allt olämpligt vi har inomhus, 
men det  finns exempel på hanar som är 
så coola och är exemplariska och sköter 
sig utan några problem,  jag själv har dock 
tyvärr aldrig ägt en sådan hane. Man skall 
aldrig säga aldrig detta skrev jag 2002 och 
sedan dess har det hänt en del bland annat 
att jag har haft skötsamma hanar och har 
numera en "torr hane" som inte markerar 
eller stinker, än så länge...

För många tilltänkta avelshanar blir sagan 
alltså kort, kastrering känns som den enda 
vägen och alla hankattsägare har inte lika 
stor tolerans eller möjlighet att hålla sin katt 
okastrerad i den tid som det kanske tar att 
få en lämplig honkatt i löptagen. 

Skulle du välja att kastrera ska du veta att 
goda glada kastratgrabbar är bland det 
trevligaste som finns. Skulle du istället välja 
att avstå från kastrering är det nu dags för 
eldprovet för din fantastiska hankatt att få 
träffa en tillika fantastisk kattbrud som är i 
löptagen. Då kan det var fördel om det är 
en erfaren honkatt han får träffa vid första 

parningen. Två oerfarna katter löper nämli-
gen större risk att misslyckas första gången 
vid ett paringstillfälle, även om det ibland 
händer att det fixar det utan problem. 

Det är viktigt att veta att katternas kärlek-
sliv inte är som oss människors, att lägga 
mänskliga värderingar är helt fel. De för 
mycket oväsen, de spottar, de fräser, hårtus-
sarna kan ryka och det kan slåss rejält innan 
hormonerna tar överhand, men det tar inte 

livet av varandra, även om man får räkna 
med en och annan skråma. Oftast är det 
dock hankatten som blir mest påpucklad 
och får slicka  sina sår efteråt, men i detta 
läge måste  vi lägga band på oss. STÖR 
DEM INTE, KATTERNA SKALL SKÖ-
TA DETTA SJÄLVA, LÅT DEM VARA!

Nedan: C Atlas af Khartoum
Färg: ABY n (viltfärgad)
dilutionsanlag
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Tveka inte att höra av dig m
ed tips på artiklar, frågor, 

önskem
ål, färdiga texter idéer eller vad som

 helst! 
Löpsedeln är ditt forum

. Ta chansen. celinaf@
fraset.se

Medlemskvällen på 
Djur-Hobby
Text: Kenneth Wikström

Det var ca 30 personer som hade samlats i 
Djur-Hobbys lokaler på Stångjärnsgatan för 
Fräsets medlemskväll.

Inte alla var Fräsetmedlemmar dock utan 
en del klubbkortskunder kom också för att 
höra veterinär Börje Rembacken prata om 
katter och hundars tandproblem,
samt om sjukdommar som kan drabba katt 
och hund vid fästingbett.
 
Börje höll ett trevligt presenterat och 
föredömligt kort sammandrag i de ämnena 
och pratade också om olika sätt att hjälpa 
sin katt få mindre problem med hjälp av 
bland annat olika produkter.
 
Djur-Hobby hade dessutom bjudit in Meld-
gaard, ett företag som säljer alla slags kat-
tleksaker, kattbäddar och klösträd. Vi som 
var där den kvällen fick handla till 50% på 
hela deras utbud!.

Vi blev bjudna på fika och fick med oss en 
present från Royal Canin när vi gick hem.

Vi som var där tyckte det var en väldigt 
trevlig kväll och nu planerar vi för nästa 
omgång!


