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Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från alla oss som har Nekayahskatter.

Besök även www.kattkristin.se eller facebook.com/kristin.stenmark.1

Coronaåret 2020

Redan i mars stod det klart att 
2020 skulle bli ett år olikt alla an-
dra. Covid-19 tvingade människor i 
hela världen blev att undvika nära 
kontakt med varandra.

Alla kattutställningar ställdes in, 
resor mellan länderna försvårades 
och vi uppmanades att tvätta hän-
derna och hålla avstånd.

Sommartider
Från mars månad 2020 arbetade jag 
mestadels hemifrån. I maj flyttade 
jag med katterna till sommarhuset i 
Dalsjö, Överboda. Där kändes det 
tryggt och coronasäkert, även om 
jag unnade mig turer till stan för att 
äta glass på torget och se lite folk.

Nya kullar på G!
Efter denna lååånga och lata som-
mar visade Zezze äntligen tecken på 
att återigen bli fertil. Innan flytten till 
stan hade han en dejt med Umbra i 
min lägenhet. Fodermattarna Maja 
och Sara övervakade och intygade 
att han tog sitt uppdrag på största 
allvar.

När jag och katterna flyttat in till 
stan slutade jag ge Sally p-piller och 
hon löpte redan efter tolv dagar. Då 
ställde Zezze gärna upp igen.

Den tredje honan han fick para 
var S*Nekayahs Tiara Timotej, som 
numera tillhör f d fodermatte Josefin. 
(Se resultat sista sidan!)

S*NEKAYAHS abessinieruppfödning

Nytt från

Instängdheten i lägenheten ihop 
med Zezzes svallande hormoner ut-
löste en viss frustration, som i första 
hand drabbade min blå kastrathona 
Alice. Zezze började attackera hen-
ne på riktigt allvar och jag tvingades 
ha dem åtskilda i olika rum.

Detta i kombination med att alla 
tre honorna som Zezze parats med 
visade tydliga tecken på att vara 
dräktiga, ledde till att jag lät kastrera 
honom. Något som visade sig vara 
ett förhastat beslut...

Krossade drömmar
Bara någon vecka efter Zezzes 
kastrering ändrades Sallys beteende 
och hon började löpa istället för 
att bygga bo. Hon hade alltså helt 
oväntat varit skendräktig!

Men Umbra var ju ändå dräktig med 
rund mage och svårt att sköta rump-
hygienen. Det brukar tyda på minst 
3-4 ungar. Så jag blev förvånad när 
det bara var en ensam liten pojke 
– Ymer Yggdrasil. Trots Umbras om-
sorg och fodermattes imponerande 
flaskmatning gick han dessvärre inte 
upp i vikt och dog efter fyra dygn. 
Tråkigt för mig, men förstås ännu 
värre för foderfamiljen.

GIC S*Blytens Calypso, 
Sally sommaren 2020

Ingave´s Zevs, Zezze 
sommaren 2020

S*Nekayahs Umbra Umayma, sept -20



Hälsningar från Tiaras X-kull
Ernst och Sixten
Vi vill önska en God Jul och berätta 
lite om kattåret hos oss! Sixten är 
lite mer matglad av de två och även 
lite mindre smitningsbelägen!

De har lyckats smita två gånger ihop 
när de upptäckte en liten svaghet 
i nätet på den bakre kattgården. 
Sixten kom in direkt och smet ut 
igen innan vi upptäckte var hålet 
var! Sixten kom in igen snabbt, 
medan Ernst inte visade sig och var 

borta nästan ett dygn då vi letade förtvivlat hela tiden. Men när 
kvällen kommer gick vi ut med ficklampa och hittade honom ca 
7-8 meter upp i en björk utan grenar nedtill. Han hade kilat fast sig 
i en liten klyka. Jag fick hämta en stege och med hjälp av min bror 
och Yvonne göra en våghalsig bravad för att få ned stackaren som 
antagligen blivit skrämd upp dit. Vilken lättnad!

För tre veckor sen lyckades Ernst smita igen då han lurade mig då 
jag tog in ved! Jag stod med dörren på glänt och hörde katterna 
i källaren men helt plötsligt kom Ernst som ett jehu och hoppade 
över mig! Denna gång höll han sig dock i närheten runt huset och 
kattgården på baksidan och klättrade upp på taket så Yvonne kun-
de få in honom genom sovrumsfönstret! Vi älskar dom!

Börje

Texas får en lillebror
Sixtens och Ernsts 
kullbror Texas har blivit 
”storebror”. Matte Emma- 
Lina fick barn i somras 
och berättar: 

”Vi var lite oroliga då 
Texas varit lite väl busig 
med andra bebisar som 
varit på besök, men han 
har varit så go och för-
siktig med Noel från start 
och vill väldigt gärna vara 
där han är precis alltid.”

X-bröderna som små



FI*Neaeras Hyperion Hero ”Jaki” är inte längre min katt, han bor i Piteå där husse 
eller matte har tagit denna snygga bild. Jaki är Umbras pappa.

Felix Foxtrot (Zamir) 
14 febr 2006 - 9 dec 2019
Så vacker, så snäll, inte minst 
med våra barnbarn som han 
verkligen älskade, fantastisk 
personlighet, en riktig mys- och 

knäkatt. / Anne-Lie

Irma Ismene (Irma) 
24 nov 2003 - 19 febr 2020
Tänkte bara meddela att Irma 
igår fick göra sin syster sällskap 
i katthimlen. Vi saknar henne 
enormt mycket men vi fick 16,5 
underbara år tillsammans som vi 
alltid har kvar. / Anders & Sara

Dante Datura (Dante) 
5 febr 2006 - 26 febr 2020
Dante fick somna in i onsdags 
och saknaden är så stor, han 
kommer för alltid vara oersättlig 
pga sin värme och kärlek till allt 

och alla. / Linda

Freja Fandango (Mini)  
14 febr 2006 - 6 mars 2020
Jag kommer sakna dig för alltid 
min abessinerdam, du lämnar 
ett stort tomrum efter dig här 
hemma. Du fick iallafall ligga 
i solen och mysa en sista gång 
idag. / Marie

S*NEKAYAHSKATTER 
SOM HAR LÄMNAT OSS

IT*Solarian Voyager, Rossi gillade lektunneln 
som matte köpte som påskpresent till katter-
na i april. Han är morfar till bröderna X.

S*Nekayahs Ramses Rabalder är 
nu 10 år, han bor tillsammans med 
Rossi hos Susanne och Ahmed.

Nuala, aka S*Nekayahs Dixi 
Digitalis är pigg och frisk fast 
hon snart är 15 år.

Hon har nyss blivit ensam-
katt, men hon och Anuket 
låtsades mest att den andre 
inte fanns och Nuala verkar 
totalt obrydd. Hon är precis 
som vanligt, men leker kan-
ske lite mer.  
Berättar matte Alva.

Nuala  
12 veckor
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SISTA ORDET
Ett år utan kattutställningar
Alla kattutställningar i Sverige 
blev inställda under 2020. Många 
bland oss uppfödare och andra 
utställare blev och är mycket frus-
trerade över detta.

Själv hade jag p g a mitt klena 
hälsoläge redan innan minskat 

Första åren som uppfödare är det 
viktigt och lärorikt att ställa ut 
sin katt. För att lära sig rasen och 
knyta kontakter. När man har varit 
med så länge som jag har är det 
måhända inte lika oumbärligt.

Vi får se hur det blir om och när 
kattutställandet tar fart igen. Kan-
ske är jag med då - kanske inte.

Kristin

mitt utställande till enbart Umeå och 
Skellefteå. Klubbarna i Örnsköldsvik 
och Östersund la tyvärr ner, vilket 
minskade utbudet i norra Norrland.

Visst saknar jag att träffa kattfolk 
i allmänhet och abessinierägare 
samt -uppfödare i synnerhet! Men i 
ärlighetens namn klarar jag mig utan 
slitet, resorna och de långa dagar-
na. För att inte tala om hur mycket 
pengar jag sparar.

Tävlingar på nätet
Covid-19 inspirerade till fler kattrela-
terade fototävlingar på internet. Jag 
skickade in en gammal bild på Alice 
i mitt äppelträd, och vann fyra säck-
ar Core torrfoder och sex kartonger 
Monster kattsand. Festligt!

Nästa vinst blev en tygbur från Agria 
Breeder Club. De utlyste en tävling 
om gulligaste kattungebild på face-
book. Vann med fotot nedan, trots 
att jag inte ens är medlem eller har 
mina katter försäkrade hos Agria. 

Zezze flyttar hemifrån
Länge har jag känt att underbara 
Ingave’s Zevs, Zezze, inte har det 
liv han är värd hemma hos mig. 
Han är en aktiv katt, som ständigt 
fick dämpa sig för min och mina 
honkatters skull. Under hösten 
började han ge sig på Alice...

I december fick Zezze därför  
flytta till en stor familj i ett rymligt  
hus där det även bor en ung so-
malipojke - Iggy. De fann varandra 
direkt och röjer runt hela dagarna. 

Härligt att höra! Zezze är dock 
inte lika förtjust i att gå ut i snön 
som Iggy är.

Hemligheter...
Sally har haft en hemlig 
beundrare på besök! 
För att inte jinxa chan-
sen till kattungar så be-
rättar vi inte mer denna 
gång... Håll utkik på 
hemsidan och facebook 
för mer info i mars.

Zezze & Tiara
Enda lyckade kullen efter 
Zezze denna vinter blev 
med Tiara, som han ju 
också fick ungar med 
sommaren 2019.

Då föddes de tre X-brö-
derna (sidan 2) och nu 
ytterligare två hanar! 
Kontakta Josefin Nilsson 
om du är intresserad av 
att köpa en abygrabb, 
073-813 34 57.


