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Fdr tvi ir sedan, pA vig hem frin vir irli-
ga trip till Danmark / Tyskland bdriade vi
prata om kommande resmel. Vi, det var
Kerstin Zimmerman & Lisa Karlsson.
Nu hade vi besdkt birmauppfddare och
utstillningar i Danmark, Tyskland och
England under vira minisemestrar - Kers-
tin hade gjort en avstickare till ltalien ock-
si - si nu kdndes det som detvar dags
att lyfta blicken mot mera liirran resmil.
"Nya Zealand", sa Kerstin, "skulle inte
det vara roligt"? Njaa, det lit ju fdrfairligt
lingt bort, med en drygt trettiotimmars
flygresa, si det sorterades genast bort
som alternativ...

... MEN i september 2003 ikte Ulf och jag
till Arlanda fdr att skicka tvi birmapoikar
till Nya Zealand. En brunmaskad son till
vir hane och en blitabbymaskad son till
Kerstins hane. Under flera irs tid hade vi
haft kontakt med en uppfddare pi Syd6n,
Zena, som fiider upp bide Maine Coon
och birma. Hon och tvi andra uppf6dare
var intresserade av att fiirs6ka fi in lite
nya linjer...

Resultatet av detta blev att vi den 1 juni
2004 klev pi ett plan pi Arlanda med slut-
mil Auckland, Nya Zealand. Under vintern
hade tanken vdxt fram att det vore roligt att
se pojkarna igen, att besdka ett land som lig-
ger helt pA andra sidan v6rt klot samt natur-
ligtvis titta pi katter! Vi planerade ndmligen
in resan sA att vi skulle hinna med tv6 utstdll-
ningar under tiden, National Cat Show 2004 i
Auckland forsta helgen vi var ddr samt All
Breed Show i Christchurch under vAr sista
helg.

Efter drygt en vecka pi Norddn (som vi rap-
porterat om i VAra katter) ldmnade vi Auck-
land, ny destination var Dunedin p6 Sydon.
Dunedin ligger lAngt sdderut, bara ca 20 mil
frin sydspetsen. Si nu Skte vi frAn subtro-
pisk vinter iAuckland till ett helt annat klimat.
Auckland hade under v6r vecka visat ett or-
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dindrt vintervdder, med ca 14-18 grader
varmt, sol och moln omvdxlande med hdftiga
regnskurar ibland. Dessutom hade det varit
FUKTIGT, det rann vatten pi insidan av
fdnstren, allt i resvdskorna var ritt. Och
ibland frds vi rejdlt, inte pga temperaturen
utan fuktigheten.

I Dunedin mdttes vi av Dot och Brian samt
sol och ca 10 grader, men mycket torrare dn
uppe i norr. Dune{in var en fascinerande
stad, mycket engelsk/skotsk och inte en plan
yta nAgonstans. Det var antingen brant upp-

Kdrt iterseende, Lisa med Willie

Jdrnvdgsstationen i Dunedin
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fdrsbacke eller brant nerfdrsbacke och 6ver- rad i svart-vitt. Oppningsceremonin med The
allt kldttrade smA villor, oftast med utsikt Haka, den ceremoniella maoridansen som
6ver Stilla Havet. Vi frdgade om inte dessa All Blacks alltid 'bjude/' sina motstindare
hus var vdldigt dyra, med tanke pA den mag- med syftet att "skrdmma'dem hade effekt dA
nifika utsikten, men fick svaret, ulnte, det dr NZ vann matchen med 36-3
ju inflation ivacker utsikt h#if I
Veckan i Dunedin dgnades 6t besdk i skolor Den sista dagen i Dunedin hade vi bokat in

f6r en tur ut p6 Otago Peninsula ddr vi hop-
pades fA se albatrosser, sjdlejon och pingvi-
ner. Hittills hade vi haft en sagolik tur med
vidret, strilande sol p6 vira utflykter, men
idag Aterstdlldes jAmvikten; det stormade
och REGNADE!! Men hade vi bestdmt oss
s i . . .

Vi sAg inga vuxna albatrosser, ddremot flera
ungar. De vuxna var ute till havs fdr att sam-
la mat At sina glupska ungar inne pA land,
och kom tillbaka var f6rde eller femte dag.
Ungarna satt som buddafigurer och jdste pA
sluttningen, den st6rsta vdgde 6ver 12 kg.

(Lisa), besdk hos uppfddare, kattprat och De flyttade sig nAgon meter, grdvde och
iter kattprat. Det blev betydligt mera av det- sprdtte i marken, men helt isolerade frAn var-
ta nu dn i Auckland, dA vi nu bodde hemma ann dven om det inte var mer 5n 4-5 m mel-
hos en birmauppfddare (tidigare uppfOdare lan dem.
av perser). Men vi hann med en hel del an-
nat ocksA, forsta dagen tog Dot med oss tilt Fdr att se sjdlejon och pingviner.gick vi ner
Botaniska trddgirden. Jag kdnde att jag gdr- till havet. Detta var inte ett Zoo, utan hdir gick
na ville komma tillbaka ndr det 96r mot sen- vi med en guide och hoppades se dessa djur
vir, fram i oktober-november. Vaixtligheten i sitt rdtta element, i frihet vid havet. Men
dr enorm, dven sA hdr lAngt ner pA Syddn, otur skulle vi inte fA se nAgot, annat dn stor-
allt var gr6nt och stort och mycket. Kanske slagen natur. SA vi trampade p6, i hdllregn,
en dag per 6r ligger sndn kvar 6ver dagen i halkade fram 6ver slippriga stenar, f6rlort,
stan, dA dr det kaos och skolorna stdngda. och grds, brant nerfor mot Stilla Oceanens
Annars dr landskapet gront, endast de im- strand. Och diir var de!! Jdttelika, stora grA
porterade trdden fdller sina l6v under vintern, kolosser 169 i strandkanten och vi gick inte
de inhemska tappar ett dA och dA, sA de ser alltfOr ndra. De var snabba om det hdnde nA-
alltid gr6na ut. Det innebdr att helhetsintryck- got eller om de blev retade, sA en viss
et av landskapet dr grdnt och lummigt, dven skyddszon hade vi, samt att vi r6rde oss
pA vintem! Samt att m6nga vdxter blommar mycket fdrsiktigt och pratade tyst. Vi var ddr
aven nu.

renings bowlingklubb, vi satt hemma hos upp'frAn stranden.
Zena och pratade uppfddning, katt, genetik,
likheter och olikheter mellan vira tv6 katt-
vdrldar en hel kviill. En kvdll tillbringade vi
framf6r TVn, tittade pi rugbymatchen mellan
All Blacks (NZ lag) och England. Matchen
spelades i Dunedin, si hela stan var dekore-

pA deras villkor, var gdster i deras vArld.
Pingvinerna fanns dverallt, d6k fram ur vat-

Barn efter
Wille

Vi hann ocksA med ett besdk pA Dunedins tenskummet och pilade 6ver stranden upp
Casino, som var ett riktigt spetpalats, vi blev mot sluttningen. VAr guide berdttade att de-
bjudna pA lunch hos Dunedins pensiondrsfd- ras bon kunde finnas si l6ngt som en km
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HEMRESAN BORJAR de utfOrligt vad han ans6g. Och vi kunde inte
Pi ldrdag eftermiddag lyfte v6rt plan frAn annat dn att hilla med honom - fdr oss var
Dunedin mot Christchurch, vir sista anhalt de mer av trevliga, lAnghiriga huskatter i
pA resan. P6 flygplatsen i Christchurch dg- modellen. Si v6l hemma igen samlade jag
nade vi sedan en timme it att packa om vArt ihop nigra ldnkar till skogisuppfodare hdr i
bagage, dA vi (som tur var) prowdgde allt Sverige och mailade over till honom.
infor resan vidare pi sdndag. Och en viss
dvervikt hade viju! Si det var bara att sovra,
sldnga och ge bort sA vi kom ner under vikt-
grdnsen.

Pi kvdllen lyfte v6rt plan med destination
Sydney. Nu var vi pi hemvdg!!

Resan hem var jobbigare, kanske fdr att ndr
Vi tillbringade nigra timmar pA sdndagen pA man vdl iir pi vdg hemAt sA dr inte tanken
Canterbury All Breed Show, ddr vi bl a trdffa- pA 30 timmar i en flygplansstol si upplyftan-
de en svensk tjej som f6der upp Maine de. Dessutom fl6g vi med solen, nattflygning
Coon. Denna utstdllning var mycket mindre frAn Sydney till Singapore. Ddr vaknade vi
dn stora The National, kanske 120 katter per hyfsat pigga och frdscha. Men eftersom vi
dag, mera som en klubbutstdllning. Vi prata- skulle landa i London pA fdrmiddagen, sA in-
de ocksA med den trevlige domaren Dave nebar det en "nattflygning" till, dven om so-

len sken utanfor flygplanet. SA vi beordrades
att dra ner alla fonsterluckor samt sova
igen!!! Jag satt mAnga timmar liingst bak i
planet och tittade ner, ddr var nAgra luckor
uppdragna. Rutten gick 6ver Himalaya, Af-
ghanistan, Aralsj6n, sdder om Moskva, balt-
ldnderna, sddra Sverige mot London. Och
solen sken hela tiden, det fanns inte ett
moln, s6 utsikten var hdnfdrande frin 11 500
m h6jd.

Som slutsats kan vi sdga att det varit en fan-
tastisk resa, pojkarna mAdde bra, vi har trdf-

Scadden (Magwai Birmans) som bad oss fat minga trevliga mdnniskor, en helt otrolig
(birmauppfddare!!) att titta pi de tvA Norskh natur, en riktig upplevelse helt enkelt. Ett ro-
skogkatter som fanns ddr och sdga vad v[ ligt inslag var ndr vi skulle ldmna motellet i
tyckte. Han berdttade att han, fdr andra Aret, Auckland; vAr vdrd Warren kom med en pre-
blivit utskiilld av dgaren fdr att han "ddmt sent till oss och tackade oss f6r att det varit
bort" hennes skogkatter som hon ans6g vara trevligt att ha oss ddr!!
av h6g kvalitet. Vi tdnkte fdrsiktigt smyga dit
och titta, men David foljde med och berdtta- Kerstin & Lisa


