
Historik av Maud Dickson - Pirot Breeding and Boarding Cattery

Den första brittliknande katten, som importerades till Sverige hette Nounours de Fernine. Många år 
senare skrev jag en historik och skickade uppfödaren, M:e Lachaize artikeln. Hon blev så glad att 
någon fortfarande mindes henne och hennes grundläggande arbete för rasen. Hans farfars mor, 
Zolouska, var registrerad som novis och finns även längst bak i ryssarnas stamtavlor. Hans 
mamma var en blå britt från England, men själv var han registrerad som Chartreux. Uppfödaren, 
som importerade honom, hette Aina Björnberg med stamnamnet Kabbarps. Nounours fick 45 
avkommor. Hans namn betyder nallebjörn på franska.

Senare köpte Aina även in Nanie de Fernine. Men hon var något sämre i typ, hade längre och 
något mörkare päls och gav ibland vita medaljonger. Hennes linje finns inte längre i stamtavlorna.

Aina köpte också en hona från England, Brynbuboo Blue Mist, som gav henne fina barn med 
Nounours.

Många av Nournours barn gick vidare i Danmark, då Aina flyttade dit. Men i Sverige var det framför 
allt Kabbarps Bella som har legat till grund för våra linjer. Bella har 32 avkommor. Bella ägdes av 
May-Britt Johansson med stamnamnet Brämhult. Hon köpte in en engelsk hane, Jezreel Jeanus. 
Av deras avkomma var det många som gick vidare

http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/209205


Kända stamnamn efter Brämhults linjer:

Det fanns några till men framför allt vill jag nämna en stor samtida, Tollebo's, Ylva Tollin med 
Draco's Afrodite. Afrodite fick 24 avkommor.

Vi hade ont om linjer, så det behövdes nya importer. Alva tog in en ny blå hane, Brynbuboo Blue 
Aristocat. Han fick 25 avkommor.

1972 åkte jag till England. Där väntade en glad överraskning. Vår fina stora muffliga blå katt fanns i 
massor med spännande färger! Och eftersom jag redan kunde alla de skandinaviska stamtavlorna 
utantill, så var jag väl medveten om att vi hade massor med engelskt blod i våra katter och bara 
pyttelite fransk. Så jag kom hem med en padda, Cherrywood Chequers. Hon fick 43 avkommor.



Den mest kända var Pirot Cobby Wimbledon, BRI e, som ägdes och tävlades av Elisabeth Raab, 
Björnligans. Han blev Sveriges första britt med titeln DM och fick 124 avkommor. Som de visat sig 
med facit i hand, så var det en synnerligen sund linje. Nästan alla var vackra, rastypiska och 
väldigt, väldigt sunda. De defekter vi dras med idag, har kommit via andra importer från andra 
länder, men det visste man ju inte från början. Ren tur alltså.

När vågorna från revolution och namnbyte (från Chartreux till Europeiskt korthår) av rasen lagt sig, 
dristade jag mig till att importera fler katter från England och en från Norge och rasen fick byta 
namn ännu en gång (från Europeiskt korthår till Brittiskt korthår).

Och det skapades nya färggrupper, vitt, tippat, vitfläck, mönstrat, colourpoint, en del av mig , en del 
av andra uppfödare.

Idag är britten en stor ras och givetvis finns det många, många andra uppfödare efter Elisabeth 
Raab, som förtjänas att nämnas. Men då riskerar denna historik att bli mer som en bok än en 
artikel. (Kanske inte en så dum idé, egentligen, har ju huvudet fullt).

Vi har naturligtvis under åren också exporterat en hel del fina britter, som gjort stor nytta i aveln i 
andra länder. Själv sålde jag två bara för något år sedan. Men en som kan vara lite extra värd att 
nämna är Pirot Lumumba. Han reste redan 1973 och var länge bas till så gott som alla britter i 
USA.

Jag önskar alla stort lycka till med sina katter.

Maud Dickson

http://www.pirotcattery.se/lumumba-usa/lumumba-usa.htm

