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Fdr tvi ir sedan, pAvig hem frin vir irliga trip till Danmark/ Tysklandbdriadevi
prata om kommanderesmel.Vi, det var
KerstinZimmerman& Lisa Karlsson.
Nu hadevi besdkt birmauppfddareoch
utstillningari Danmark,Tysklandoch
Englandundervira minisemestrar- Kerstin hadegjort en avstickaretill ltalienocksi - si nu kdndesdet som detvar dags
att lyfta blicken mot meraliirran resmil.
"Nya Zealand",sa Kerstin,"skulleinte
det vara roligt"? Njaa,det lit ju fdrfairligt
Kdrtiterseende,LisamedWillie
lingt bort, med en drygt trettiotimmars
flygresa,si det sorteradesgenastbort
som alternativ...
Efterdrygten veckapi Norddn(somvi rapporteratom i VArakatter)ldmnadevi Auck... MENi september2003ikte Ulf och jag land,ny destination
var Dunedinp6 Sydon.
till Arlandafdr att skicka tvi birmapoikar DunedinliggerlAngtsdderut,baraca 20 mil
till NyaZealand.En brunmaskadson till frin sydspetsen.Si nu Sktevi frAn subtrovir haneoch en blitabbymaskadson till piskvinteriAucklandtillett heltannatklimat.
Kerstins hane.Underflera irs tid hadevi Aucklandhade underv6r veckavisatett orhaft kontaktmed en uppfddarepi Syd6n,
Zena,som fiider upp bide MaineCoon
och birma. Hon och tvi andra uppf6dare
var intresseradeav att fiirs6ka fi in lite
nya linjer...
Resultatetav detta blev att vi den 1 juni
2004 klev pi ett plan pi Arlandamed slutmil Auckland,Nya Zealand.Undervintern
hadetankenvdxt fram att det vore roligtatt
se pojkarnaigen,att besdkaett landsom ligger helt pA andrasidanv6rt klot samt naturligtvistitta pi katter!Vi planeradendmligen
in resansAattvi skullehinnamedtv6 utstdllningarundertiden,National
CatShow2004i
Aucklandforstahelgenvi var ddr samt All
S*Ma'haGita Xenon
Breed Show i ChristchurchundervAr sista
helg.
dindrt vintervdder,med ca 14-18 grader
varmt,sol ochmolnomvdxlande
medhdftiga
regnskurar
ibland.Dessutomhadedet varit
FUKTIGT,det rann vatten pi insidanav
fdnstren,allt i resvdskornavar ritt. Och
iblandfrds vi rejdlt, inte pga temperaturen
utanfuktigheten.

Jdrnvdgsstationen
i Dunedin

I Dunedinmdttesvi av Dot och Briansamt
sol och ca 10 grader,men myckettorraredn
uppe i norr. Dune{invar en fascinerande
stad,mycketengelsk/skotsk
och inteen plan
yta nAgonstans.
Detvar antingenbrantupp-
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fdrsbackeellerbrantnerfdrsbacke
och 6ver- rad i svart-vitt.Oppningsceremonin
medThe
allt kldttradesmA villor, oftast med utsikt Haka, den ceremoniellamaoridansensom
6ver Stilla Havet.Vi frdgadeom inte dessa All Blacks alltid 'bjude/' sina motstindare
hus var vdldigtdyra,medtankepAden mag- medsyftetatt "skrdmma'demhadeeffektdA
nifikautsikten,men fick svaret,ulnte,det dr NZvannmatchenmed36-3
ju inflationivackerutsikth#ifI
Veckani Dunedindgnades6t besdki skolorDensistadageni Dunedinhadevi bokatin
f6r en tur ut p6 OtagoPeninsula
ddr vi hoppadesfA se albatrosser,
sjdlejonoch pingviner. Hittillshadevi haft en sagoliktur med
vidret, strilande sol p6 vira utflykter,men
idag AterstdlldesjAmvikten;det stormade
och REGNADE!!
Men hade vi bestdmtoss
si...
Vi sAgingavuxnaalbatrosser,
ddremotflera
ungar.De vuxnavar ute till havsfdr att samla mat At sina glupskaungarinne pA land,
och kom tillbakavar f6rde eller femte dag.
TAgutflykt
Ungarnasatt som buddafigurer
ochjdste pA
sluttningen,den st6rstavdgde 6ver 12 kg.
(Lisa), besdk hos uppfddare,kattpratoch De flyttade sig nAgon meter, grdvde och
iter kattprat.Det blevbetydligtmeraav det- sprdttei marken,menheltisoleradefrAnvarta nu dn i Auckland,dA vi nu boddehemmaann dvenom det intevar mer 5n 4-5 m mel(tidigareuppfOdarelandem.
hos en birmauppfddare
av perser).Menvi hannmed en hel del annat ocksA,forstadagentog Dot med oss tilt Fdr att se sjdlejonoch pingviner.gick
vi ner
Botaniskatrddgirden.Jag kdndeattjag gdr- till havet.Dettavar inteett Zoo, utanhdirgick
na villekommatillbakandr det 96r mot sen- vi meden guideochhoppades
se dessadjur
vir, fram i oktober-november.
Vaixtligheten
i sitt rdtta element,i frihet vid havet. Men
dr enorm,dven sA hdr lAngtner pA Syddn,oturskullevi intefA se nAgot,annatdn storallt var gr6nt och stort och mycket.Kanskeslagennatur.SA vi trampadep6, i hdllregn,
en dag per 6r liggersndn kvar 6ver dageni halkadefram 6ver slipprigastenar,f6rlort,
stan, dA dr det kaos och skolornastdngda.och grds, brant nerformot Stilla Oceanens
Annars dr landskapetgront,endastde im- strand.Och diir var de!! Jdttelika,stora grA
porteradetrddenfdllersinal6v undervintern,kolosser169i strandkanten
och vi gick inte
de inhemska
tapparett dA ochdA,sA de ser alltfOr
ndra.Devar snabbaom det hdndenAgot eller om de blev retade, sA en viss
alltidgr6naut. Det innebdratt helhetsintrycket av landskapetdr grdntoch lummigt,dven skyddszonhade vi, samt att vi r6rde oss
pA vintem!Samt att m6ngavdxterblommarmycketfdrsiktigtoch pratadetyst.Vi var ddr
pA deras villkor,var gdster i deras vArld.
avennu.
Pingvinerna
fanns dverallt,d6k fram ur vatVi hann ocksAmed ett besdkpA Dunedinstenskummetoch pilade6ver strandenupp
Casino,som var ett riktigtspetpalats,
vi blev mot sluttningen.
VAr guideberdttadeatt depensiondrsfdbjudnapA lunchhosDunedins
ras bon kundefinnassi l6ngtsom en km
reningsbowlingklubb,
vi satt hemma hos upp'frAn
stranden.
Zena och pratadeuppfddning,
katt,genetik,
likheteroch olikhetermellanvira tv6 kattvdrldaren hel kviill.En kvdlltillbringade
vi
framf6rTVn,tittadepi rugbymatchen
mellan
All Blacks(NZ lag) och England.Matchen
Barnefter
speladesi Dunedin,
si helastanvar dekoreWille
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HEMRESAN
BORJAR
de utfOrligt
vad han ans6g.Ochvi kundeinte
Pi ldrdag eftermiddaglyfte v6rt plan frAn annatdn att hilla med honom- fdr oss var
Dunedinmot Christchurch,
vir sista anhaltde mer av trevliga,lAnghirigahuskatteri
pA resan.P6 flygplatsen
i Christchurch
dg- modellen.Si v6l hemmaigen samladejag
nadevi sedanen timmeit att packaom vArt ihop nigra ldnkartill skogisuppfodare
hdr i
bagage,dA vi (som tur var) prowdgdeallt Sverigeochmailadeovertill honom.
infor resan vidare pi sdndag.Och en viss
dvervikthadeviju! Si det var baraatt sovra,
sldngaoch ge bortsAvi komner underviktgrdnsen.

Pi kvdllenlyfte v6rt plan med destination
Sydney.Nuvar vi pi hemvdg!!
Resanhemvar jobbigare,kanskefdr att ndr
Vi tillbringade
nigra timmarpA sdndagenpA man vdl iir pi vdg hemAtsA dr inte tanken
Canterbury
All BreedShow,ddr vi bl a trdffa-pA 30 timmari en flygplansstol
si upplyftande en svensk tjej som f6der upp Mainede. Dessutomfl6g vi med solen,nattflygning
Coon.Dennautstdllning
var mycketmindrefrAn Sydneytill Singapore.Ddr vaknadevi
dn storaThe National,kanske120katterper hyfsat pigga och frdscha.Men eftersomvi
dag,merasom en klubbutstdllning.
Vi prata-skullelandai LondonpAfdrmiddagen,
sA inde ocksAmed den trevligedomarenDave nebardet en "nattflygning"
till, dven om solen skenutanforflygplanet.SAvi beordrades
att dra ner alla fonsterluckorsamt sova
igen!!!Jag satt mAngatimmarliingstbak i
planetoch tittadener, ddr var nAgraluckor
uppdragna.
Ruttengick 6ver Himalaya,Afghanistan,
Aralsj6n,sdderom Moskva,baltldnderna,sddra Sverigemot London.Och
solen sken hela tiden, det fanns inte ett
moln,s6 utsikten
var hdnfdrande
frin 11 500
m h6jd.
Somslutsatskanvi sdgaatt det variten fantastiskresa,pojkarnamAddebra,vi har trdfScadden(MagwaiBirmans)som bad oss fat minga trevligamdnniskor,
en heltotrolig
(birmauppfddare!!)
att titta pi de tvA Norskhnatur,en riktigupplevelsehelt enkelt.Ett roskogkattersom fannsddr och sdga vad v[ ligt inslagvar ndr vi skulleldmnamotelleti
tyckte.Han berdttadeatt han,fdr andraAret,Auckland;vArvdrdWarrenkom med en preblivit utskiilldav dgarenfdr att han "ddmt senttill oss och tackadeoss f6r att det varit
bort"hennesskogkattersom hon ans6gvara trevligtatt ha oss ddr!!
av h6g kvalitet.Vi tdnktefdrsiktigtsmygadit
och titta,men Davidfoljdemed och berdtta-Kerstin& Lisa

