
Flytten t;ll onlro siilo, i"rJLlotut
H6sten 2001 ringde Ulrika Olsson till oss,
hon hade besdk av en uppfddare fr6n Nya
Zeefand, Zena Pigden. Zena ville vdldigt gdr-
na trdffa birmauppf6dare samt skogisuppfd-
dare di hon nu var pd snabbvisit i Sverige.
Zena hade tidigare k6pt en Maine Coon, Pel-
le, av Peter & Ulrika, och skulle nu kdpa en
till. Men hon f6dde dven upp birmor hemma i
Dunedin, under prefixet Appleblossoms, och
var intresserad av hur birmoma sAg ut hos
OSS.

Ulrika och Zena kom, tittade, granskade och
pratade katt ett par timmar och hastade se-
dan vidare. Zena gjorde Sverige pi ett par-
tre dagar, innan hon for tillbaka till sldkten i
England och sen vidare "down-unde/'.

Vi h6ll sedan sporadisk kontakt, ett mail dA
och di om kattungar, utstdllningar samt att vi
mer och mer b6rjade prata standard, genetik,
silverbirmor, ja det mesta inom birmavdrlden.
Vi letade redan dA efter en ny birmapojke till
huset, och vintern 2001-2002 kom ett erbju-
dande trAn Zena; ni fdr gdrna kdpa en birma-
pojke av oss. Det var ju ett fantastiskt gene-
r6st erbjudande, men efter mycket funderan-

de och Angest sade vi nej tack. Anledningen
var skillnaden i birmastandarden mellan v6ra
organisationer. DA jag granskade den Nya
Zealdndska standarden sAg jag att man strd-
vade efter flata pannor, medan FlFe standar-
den sdger "slightly rounded". Och "slightly

rounded" dr vdl knappast de ord man anvdn-
der di man skall beskriva birmans panna
idag, i Skandinavien.

Tyvdn tenderar pannorna att bli allt flatare,
och med rakare profil, fastdn vi strdvar efter
rakt det motsatta, och det klart uttrycks i vir
rasstandard. Si att di kdpa en hane ddr det
till och med uttrycks i den skrivna standarden
att pannan skall vara flat, det vigade vi inte.
Vi har tillriickligt med "platt-skalla/' utan att
ens ha det som milsdttning for vAr avel. Si
vi sade nej tack, och jag fors6kte f6rklara
varfor, och sedan gick det minga mailfram
och tillbaka ddr vi diskuterade birmans ut-
veckling frAn 40-50 talet i Frankrike, och den
fdrsta skrivna standarden. Nigonstans pA
vdgen har det skett en gradvis fdrskjutning i
skrivningen inom olika f6rbund, kanske en
anpassning till den faktiska verkligheten?

Vi pratade vidare, och till slut kom frigan
som jag definitivt inte vdntat mig; "fAr vi kdpa
en hane av er dA??" Det var ovdntat, efter
vdr standard- och typdiskussion, men visst,
blev det nigon som passade si...tdnkte jag.
Att det skulle bli ndgon som var OK rdknade
jag INTE med, sA det var ju faktiskt helt lugnt
att sdga ja. Dessutom ville vi inte skicka en
ensam kattunge hela den linga vEigen, utan
att det skulle i si fall vara tvA stycken.
Si var det ordnat, tdnkte jag, nu sdger de
sjdlvklart nej! Fdr att kopa tvi stycken pi en
gang... det var ju i indA en hel del pengar det
handlade om.
Och de sdger; "inga problem vi tar tvA!!"

Hmm, det hade vi inte vdntat oss...men nds-
ta stdtesten var ju di att det skulle blitvi bra/
OK kattungar som skulle fodas inom samma
period, fdr att bdigge skulle kunna 6ka till-
sammans. Och att samtidigt fA tvA stycken
som var sA pass bra att de kunde exporteras,
pA v6ra f6 kullar per ir... nej, inte en chans!!
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SA fortfarande helt lugnt, det skulle inte bli
nAgra kattungar frAn oss som Akte hela l6nga
vigen, och jag skulle slippa oroa mig s6 jag
blev tokig!! Dessutom slapp jag ju pi detta
lite "snygga" sdtt sdga; nej, vivill inte expor-
tera. Det dr ju alltid enklare att hdvda att man
inte har kattungar som hAller kvalitetsmds-
sigt, f6r det dr det ju knappast nigon som
kan sdga emot ens egen beddmning av
egenuppfddda ungar.

Vintern 2OO2|2O03 hade vAr nye pojk (frAn
Norge, tyvdrr dven han rdtt "plattskallad") trd-
nat ordentligt pA v6ra damer. En hona hade
vi parat med en hane fr6n Kerstin Zimmer-
mans experimentavel. Sammantaget fdddes
det 11 hanar samt tvA honor hAr i huset!!
Nu kom mailet frAnZena; "NU mAste det vdl i
alla fall kunna bli tvi pojkar it oss!!" "Mja, vi
fAr vdnta och se", blev virt svar, fast nu b6r-
jade det kdnnas lite i magen.

Pojkarna vdxte och vdxte, och sig....ja, rdtt
OK ut! Gud, vad hade vi gett oss in i?? Det
hade vdl varit enklare att bara sdga NEJ, vi
vill inte skicka tvi kattungar runt hela jordklo-
tet.

Nu ringade vi till Peter & Ulrika och frigade;
"Hur 

96r man??" De hade ett par m6nader
tidigare skickat en Maine Coon hona till
Zena, sA de borde ha det hela i fdrskt minne
(tyckte vi). Ulrika f6rklarade frankt att hon
tyckte det varit sA himla jobbigt, att Peter fAtt
sk6ta det hela! Tack f6r det, det gjorde ju inte
att min magvdrk minskade!
SA Peter blev utsatt fdr ett veritabelt fdrh6r
om proceduren att skicka katt till Nya Zee-
land, vilka papper, eventuella vaccinationer,
tester, ndr skall flyg bokas osv osv

Och pojkarna vdxte och sAg fortfarande OK
ut...Bilder imassor mailades 6verti l l  Zena,
Dot och Paulette och f6r varje omgAng sA
"hittade" jag nigot som jag inte tyckte om pd
nigon av pojkarna. Allt fotades ur alla upp-
tdnkliga vinklar. Till slut gjorde jag en egen
liten hemsida som hette NZ-boys, ddr alla bil-
der lades ut. Det blev enklare dn att maila en
gdng i veckan.

Pldtsligt var de i 1O-veckorsildern, borjade
bli riktigt slyngelaktiga och "urvdxta" samti-
digt som det var dags att b6rja fundera pA
bokning av transport. Verkligen "the point of
no return"!!
Dags fdr stora granskningen, en birmauppfd-
darvdn tillkallades som opartisk granskare,
hon vred och vdnde och tyckte att de var vdl
rdtt OK. Men jag tyckte just di att det bara
var fel; for stora 6ron, for d6lig haka, platt
skalle (fast det gjorde kanske inte sA myck-
et), kort svans...ja, det mesta som kunde
vara fel var det! Men dgonfdrgen var helt
otroligt bra!!
Di sade Paulette (via mail) : "Sluta nu!!!Vi
skall ha pojkarna!!"

oK da!

Ndsta steg i proceduren blev att plocka hem
alla dokument som behdvdes. Plocka hem
innebar att jag gick in pA MAFs hemsida
(Ministry of Agriculture and Forestry, New
Zealand) och skrev ut lmport health standard
for the impoftation of dogs and cats into New
Zealand from Sweden. Detta var en nog-
grann beskrivning hur exporten skulle ske,
samt de nddvdndiga veterindrdokumenten.
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Sen ldste jag, och ldste igen, ringde Peter
och frAgade och ldste igen. Till slut tyckte jag
att jag hade det hela tdmligen klart fdr mig
och skrev ett noggrant tidsschema fdr kissar-
nas sista minad i Sverige. Fdr det var myck-
et som skulle ske, efter en specificerad tids-
plan.

Det fdrsta var att forsdka boka transporten till
Nya Zealand, ca 5-6 veckor framit i tiden.
De skulle Aka med British Airways, och man
kunde endast prelimindrboka flighten, och fi
definitivt besked ca 2 veckor fdre aWdrd. Allt
skdttes via SAS Cargo, som var otroligt
hjdlpsamma och proffsiga.

Vi fick ett prelimindrt datum, avfdrd fredagen
26 september med ankomst Dunedin sonda-
gen 28 september. Och med detta datum si
startade nedrdkningen (och vi bad en liten
b6n att avresedatum inte skulle dndras).
Tid bokades ocksi hos grdnsveterindren pA
Arlanda, den 26 september.

Di jag ldste genom pappren ytterligare en
ging si jag att det stod att transportboxens
frontlucka skulle vara fass- och nossdkei!
Detta innebar ar att gallret i fronten skulle
vara sA "finmaskigt" att inte ens en liten kat-
tungetass eller nos skulle kunna stickas ut.
Och hur fixa det?? Jo, vi satte fast myggnAt
framtill pA luckan, vilket fungerade alldeles
utmdrkt.

Den 30 augustitogs ett avforingsprov pA
bdgge katterna och skickades till SVA, Upp-
sala. Det som skulle kollas var att de inte
hade hakmask eller hakmaskdgg. (Prov 1
inom 30 dagar fdre avfdrd, prov 2 minst 14
dagar efter prov 1)

Den 8 september avmaskades bdgge pojkar-
na med Droncit. (lnom 21 dagar fdre avfdrd)
Den 14 september togs nya avfdringsprover,
det var det andra hakmaskprovet, som ocksi
var negativt.
Den 19 september behandlades bdgge mis-
sarna med Frontline (detta skulle ske inte
mer dn 10 dagar men inte mindre dn 2 dagar
fore avfdrd).
Den 23 september avmaskades de igen,
denna ging med Banminth (inom 4 dagar
fdre avresan)

Under tiden hade Zena, Dot och Paulette an-
sdkt om ett importtillstind f6r missarna, och
skickat till mig.

Den 23 september var vi ocksi till en veteri-
ndr f6r en besiktning av katterna, och denna
besiktning skall g6ras av en "Government
Veterinary Office/', t ex en distrikt- eller ldns-
veterindr. Di kollas att de dr friska nog att
Aka samt att de dr lD-mdrkta, och alla prov-
tagningar samt avmaskningar skall skrivas in
iveterindrintyget. Sedan si minga officiella
stdmplar som m6jligt pi dokumenten! Denna
besiktning skall ske inom 4 dygn f6re avfdrd.
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Den 24 september faxade jag ner samtliga
dokument rorande exporten till grdnsveteri-
ndren pi Arlanda;
Stamtavla
Transfer

frin SVA
Dokumenten frin officiell veterindr
lmportlicens frin Nya Zealand
Detta for att grdnsveterindren i forvdg skall
kunna kolla upp att alla papper dr i ordning,
sA att ndr man vdl dr pi plats Ar det bara att
g6ra sista veterindrchecken (Grdnsveteri-
ndrintyget), stoppa in missarna i boxen samt
plombera den, grAta en skvAtt och vinka
adj6!!

Den 26 september Akte vi frAn Borldnge tidigt
pi morgonen, mot Arlanda. Lite konstigt kin-
des det, att skicka kattungar si lAngt bort,
och aldrig fA se dem igen.

F6rst ikte vitill SAS Cargo och gjorde klart
alla fdrdhandlingar, sedan vidare till Cargo
Center f6r att trdffa grdnsveterindr och fi ifyllt
det sista dokumentet i luntan. Klockan halv
elva var allt klart, missarna var resfdrdiga,
boxen var plomberad och dokumenten fast-

jpade utanpA boxen. Vi kliade dem pA no-
sen, sade "hej d6', och hoppades pi en lugn
resa, utan problem. Sedan vdnde vi hemit
mot Borldnge, och jag lovar, det var pirrigt!!

Halv 6tta p6 sdndag morgon ringer telefon
hemma hos oss, det var Dot frin Dunedin.
Pojkarna var hdmtade pdr flygplatsen, hade
utforskat huset, dtit och gitt pi lAda och
midde jdttebra!! Jag fick till och med lyssna
till en spinnande Xenon i telefon, fdr att fdr-
sdkras om att allt var OK.

Det dr bara att konstatera att det dr betydligt
enklare och mindre p6frestande f6r ens ner-
ver att sj6lv importera katt dn att skicka ivdg
runt halva jorden. Men...skall man sjdlv fi
kdpa frAn uppf6dare lAngt bortifrAn mAste
man ju nigon ging sjdlv kunna tdnka sig att
skicka ivdg. Fast inte blir det minga ginger
under ens livstid, det Ar alldeles f6r pAfres-
tande och gastkramande timmar man gir
igenom innan man fAr veta att resan gitt bra
och de dr pi plats!

Lisa Karlsson
Ma'ha Gita Birmor


