N
W
D

UNDER

apsf
s k a vä n s k
d
n
ä
l
e
e
Z
k a N ya
A u s t r a l is

ö r e n in g e n

r a l ie n
w w w.a u s t

-n yaz e e l a

n d .s e

nr 2 / 2012

KÖRA BIL PÅ

NYA ZEELAND
KLIPPMÅLNINGAR
I KAKADU NATIONAL PARK

WHATIPU

EN STRAND FÖR ALLA ÅRSTIDER

QUEENSTOWN

SÅ MYCKET MER ÄN BARA ÄVENTYR

KONSTEN ATT UPPFYLLA EN DRÖM
Volontärarbete på Nya Zeelands västkust
Northern Territory – balsam för själen
Foto: Åsa Löfvendahl

NYHETER & Medlemsförmåner

Besök
vänskapsföreningens
nya hemsida
På hemsidan hittar du senaste nytt om evenemang, nyheter,
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och få information om working holiday, visum mm.
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Medlemsavgift 150:- kalenderår. Förutom vår medlemstidning erhåller
du en mängd rabatter hos företag och föreningar som vi samarbetar
med. Att bli medlem utvecklar och lönar sig! Inbetalning till PlusGiro
konto 54 81 31-2. Uppge namn, ev. medlemsnummer och e-postadress.
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5 KONSTEN ATT
UPPFYLLA EN DRÖM
Jag ser redan fram emot att få resa runt i Sverige i augusti och träffa er, våra medlemmar.
Tillsammans med den australiska duon College
Fall från Melbourne kommer vi bland annat
att besöka Stockholm, Göteborg, Malmö och
Lund. Hoppas att ni tar tillfället i akt och besöker oss för att prata Down Under, lyssna på
musik och föreläsningar. Se mer på nyhetssidan.
Vill gärna uppmuntra er till att skicka in reseberättelser från våra länder Australien och Nya Zeeland, detta är något vi vet att våra läsare
uppskattar. I det här numret känns det också väldigt roligt att få presentera våra nya styrelsemedlemmar. Vi presentererar även föreningens
nyhet med officiella föreningsambassadörer, först ut är Åsa Löfvendahl
bosatt på Nya Zeeland. Med ambassadörer på plats i både Australien
och Nya Zeeland kommer vi att utöka möjligheten till medlemsförmåner och exklusiv service till våra medlemmar.
Önskar er alla en underbar sommar.
Vi ses!

Köra bil PÅ
Nya Zeeland 7

9 Klippmålningar
i Kakadu
National Park

Whatipu
- en strand för
alla årstider 12

14 Volontärarbete
på Nya Zeelands
västkust
NYHETER &
MEDLEMS-

Lars Wallin
Chefredaktör

FÖRMÅNER 15
Northern Territory
– balsam för
själen 17
Queenstown
- så mycket mer
än bara äventyr 18

Down Under
c/o Erwin Apitzsch
Nordmannavägen 4
224 75 Lund
ISSN 2001-1121

Redaktion
Chefredaktör: Lars Wallin
lars@larswallin.nu, 0737544020
Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch
erwin.apitzsch@psychology.lu.se, 0708144865
Layout: Elisa Heleä / Bridal Magazine Group
Framsida: Foto: Åsa Löfvendahl

Redaktionen
delar ej nödvändigtvis
åsikter som framförs
i artiklar.
www.australien-nyazeeland.se

Foto: Lars Wallin

N
e
d
n
a
r
ö
f
d
r
O
har ordet
I förra numret av Down Under lanserade vi idén om specialresor med
Vänskapsföreningen och presenterade några förslag. Nu är det upp till
er medlemmar att ge oss återkoppling på dessa temaresor. Vi tar också
tacksamt emot förslag på andra typer av resor. Det är bara fantasin och
stadgarna som sätter gränsen.

Det är livsfarligt att sitta still för länge. Så inleds en färsk undersökning från Australien. Det
räcker inte med att träna regelbundet för att få
ett bra och långt liv. Det är lika viktigt för hälsan
att minska stillasittandet. Studien baseras på 222
497 personer äldre än 45 år och visar att mycket
stillasittande är en alldeles egen riskfaktor, oberoende av hård träning och BMI. Kort uttryckt är det kroppens reningsmekanism som sätts ur spel vid för alltför stor orörlighet. Men, lugn, det
räcker med en kort bensträckare en gång i timmen.

På styrelsens förslag beslutade föreningsstämman att satsa offensivt genom att ge ut fyra nummer av Down Under under 2012. Naturligtvis
vill vi att innehållet i tidningen speglar de behov som medlemmarna
har. Majoriteten av artiklarna utgörs i nuläget av reseberättelser, medan
relativt få artiklar handlar om de andra uppgifterna som Vänskapsföreningen enligt stadgarna har. En breddning av innehållet kan kanske därför
vara på sin plats.

Enligt stadgarna skall Vänskapsföreningen medverka till att bygga ut de
sociala, kulturella, idrottsliga, historiska, förvärvs- och utbildningsmässiga förbindelserna mellan Sverige och Australien/Nya Zeeland. Genom
medlemsträffar och artiklar i Down Under försöker vi uppfylla intentionerna i stadgarna. Styrelsen undersöker under våren om bildandet av
ett nätverk av kontaktpersoner i hela landet är ett sätt att få fler deltagare på våra medlemsträffar. Styrelsen har också beslutat att ha ambassadörer i Australien och Nya Zeeland. Dessa ambassadörer skall medverka till att göra det attraktivt att vara medlem i Vänskapsföreningen
genom att bland annat förhandla fram medlemsförmåner. Exakt vad
ambassadörerna skall göra ber vi att få återkomma till i ett senare skede.

Min rekommendation blir således: Sitt gärna still och skriv en artikel till
Down Under eller skicka förslag på arrangemang som vi skall anordna,
men kom ihåg att utföra någon form av fysisk aktivitet när du är klar.
Erwin Apitzsch
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Sen var det dags för färja till sydön, Picton, och nytt sightseeingtåg till
strax norr om Christchurch och nästa wwoof-ställe, en hästgård med
uppfödning av österrikiska Haflingerhästar. En tyska som flyttat till NZ
och gift sig där driver detta ställe. Jag frossade i hästliv och små ridturer
i området. Höjdpunkten var när vi tog med en av hästarna till stranden
och jag red i Stilla havet en solig eftermiddag!

För trettiofem år sedan jobbade jag på Island en sommar. Blev helt fascinerad av naturen och ljuset, glaciärer, varma källor och geysrar. En tjej
från Nya Zeeland var där samtidigt men var inte lika imponerad. Hon
sade: ”Vi har allt det här och mera till hemma hos mig”. Hm tänkte jag,
detta måste kollas. Av olika skäl dröjde det till i höstas innan jag kom iväg.
Tre månader var planen. En blandning av turistande, wwoofande och
besök hos egna och andras bekanta var det tänkta innehållet - och så
blev det. En riktig drömresa till ett vackert land med lättillgängliga människor och en salig blandning av engelskt samhälle och maorikultur. Jag
började med att wwoofa på en vinodling strax söder om Auckland i ett
par veckor. Där var det ”bud-rubbing” och upphängning av årsskotten
på vajrar för hela slanten. Härligt vårväder och ett glatt gäng ungdomar
som arbetskompisar.

På luciadagen for jag vidare till Christchurch. Där fick jag beskåda förödelsen efter jordskalvet i februari 2011. En omskakande dag – det var
bitvis som att se en krigshärjad stad och bitvis som att inget hänt, beroende på var jag befann mig. Därifrån skulle jag ta mig till nästa wwoofställe.
När jag kom fram upptäckte jag att det inte kändes möjligt för mig att
stanna där. Den tilltänkte värden tog det bra och skjutsade mig tillbaka
till stora vägen där jag liftade (med viss bävan, det har jag inte gjort på
många många år!). Jag fick skjuts med en jättetrevlig kille, vars fru visade
sig ha samma intressen som jag vad gäller hästar, så det slutade med att
jag sov över hemma hos dem den natten. De bodde mycket vackert och
ensligt uppe på höjderna på Banks Peninsula. Nästa dag fick jag skjuts
med deras pick up - via återvinningen där vi slängde allt som röjts ut ur
ett skjul dagen innan - till Akaroa, en franskinspirerad badort vid kusten.
När jag hoppade av bilen och tog min (ganska dammiga) ryggsäck från
flaket gick två engelska par förbi och frågade ”Are you travelling alone?”.
”Ja” svarade jag och de såg ganska förfärade ut. Då insåg jag att 64-åriga
ensamresande damer kanske inte var så vanliga i deras värld.

Via en bekant här hemma fick jag kontakt med Bill, en maorier som kör
”personal tours”. Han tog mig med till de stora träden i norr, Tane Mahuta
och Te Matua Ngahere, Waitangi och en oförglömlig Waka-tur med besök
i guidens egen Marae, där vi tog del i ceremonin att ta emot främlingar.
Efter vingårdsperioden tog jag tåget från Auckland söderut till Wellington. En härlig sightseeingtur med panoramafönster i tåget. Vi åkte
över södra delen av nordön, med lunchstopp i National Park med strålande utsikt över Mount Ruapehu, som hägrade - för att beses närmare
längre fram. Wellington var en trivsam stad, till skillnad från Auckland,
som bara kändes som vilken storstad som helst var som helst i världen.
Kan ha samband med att det var strålande sol och ingen vind i Wellington - mycket ovanligt har jag förstått senare. Men waterfronten var
underbar i det vädret! Och besöket hos vännerna där var så klart också
en höjdare!

Akaroa var en litet mysigt ställe och jag blev kvar där några dagar medan
jag funderade på fortsatt resrutt. Sen startade det som blev den stora
rundturen på sydön. Jag planerade dag för dag och lät lusten och lättjan
styra. Intercitybussarna och deras vänliga och oftast kunniga chaufförer gjorde åkandet bekvämt. I-siterna i varje liten håla efter vägen var
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Jag hade tänkt mig en dag på fjället i Arthur’s Pass, men hade lyckats
med det otroliga att bli biten i lilltån av en spindel (enligt vad stugvärden
tyckte det såg ut som) så det blev bussen till Greymouth i stället. Där tog
jag det lugnt och insåg att jag rest ganska intensivt i 19 dagar, bott på 15
olika platser och besökt 17 orter. Lite vila kändes helt rätt.

guldgruvor för information, liksom personalen på olika backpackers och
hostel. Jag köpte busspass per timme i tiotimmarssjok.
Resan gick från Akaroa längs kusten söderut via Oamaru (Pingviner!),
Dunedin (Otago Peninsulas stränder!), Catlins (fina vyer, pingviner, sjölejon), Stewart Island (dit jag flög från Invercargill i ett pyttelitet plan)
och sen vidare till Te Anau.

Foten fick vila och jag tog bussen till Nelson och vidare till Motueka
för att se Abel Tasman-parken. Det hade varit kraftiga regn i trakten,
jordskred i Nelson och längs flera av vägarna och lederna i parken. Lösningen blev vattentaxi till en av stränderna och en ljuvlig dag i strålande
sommarväder. På vägen tillbaka till Kaiteriteri fick vi syn på en späckhuggarfamilj som båtföraren följde en lång stund. Så det blev valsafari fast
jag inte hade tänkt det!

Te Anau kändes som porten till Fjordlands. Påminde mig om trakten
kring Akkajaure där jag var stugvärd förra sommaren. Vacker sjö och
vackra berg i silhuett i fonden. Fortfarande finväder. Jag gick i timmar
längs stranden och bara njöt av vyerna. Nästa dag, som var julafton, var
den stora dagen för turen till Milford Sound, och vidare till Queenstown.
Turistbroschyrerna ljuger inte. Vackert, vackert och ”nästan som Norge”
- fast fler sälar och Q-town var som Åre ungefär. Vackert beläget och med
ett häftigt nöjesliv för den som så önskar, dock inte den 25 december.
Då var allt stängt i ett dygn, men sen gick
det loss vid midnatt. Jag bodde på hostel
en liten bit från centrum och hade stranden intill. Badade i Wakapitisjön på juldagen tillsammans med ett gäng öländska
bondgrabbar som var i NZ på praktikjobb.
Annars låg jag mest i gräset på toppen av
berget ovanför staden och spanade på glidflygarna - fin underhållning och vackra
vyer igen!

Den 5 januari var det dags för sista bussturen på sydön, till Picton igen.
På färjan hade jag ett härligt samtal med en äldre herre som visade sig
vara irländsk teaterregissör som wwoofar i
NZ. Han var till och med äldre än jag! Tillbaka i Wellington bodde jag ett par nätter
hos en barnfamilj, kompisar till en av ridtjejerna här hemma. Vi hade en fin dag på
stranden med barnen, plockade stenar och
balanserade på raggiga klippor.
Så mot Turangi och den förmodade höjdpunkten på turistandet - Tongariro Alpine
Crossing! Dagen jag kom dit blåste det 40
sekundmeter. Nästa dag hade det mojnat
och vädret såg fint ut. Det varade i två
timmar - resten av dagen tillbringades i
dimma med tio meters sikt. Så är det med
fjället och dess pålitlighet. Min grymma
stugvärdskompis som satt hemma hos sig i
Mellansel med arkivet fullt av fina bilder inbjöd mig genast på ny bildvisning efter hemkomsten. Suck! Nåja, jag har i alla fall gått ”The crossing”
även om jag bara sett den på bild! Och trevliga människor träffade jag!
Värdfolket på Extreme backpackers var, ja just det, extremt trevliga!

Siktade sedan på Mount Cook, kom till
Twizel och såg det på håll. Hyrde cykel
och hojade till Lake Pukaki i värmeböljan.
Njöt av fina vyer med Mt Cook som speglar sig i sjön, innan det var dags att överge
cykeln och hoppa på bussen mot Wanaka.
Jag nåddes av nyheten att det varit en ny stor jordbävning i Christchurch
med liquefaction – gyttja som tränger upp och förstör.
Wanaka var också helt i min smak! Sjö, fjäll och fint väder! Hyrde
mountainbike och cyklade längs sjön, upp och ner och nästan runt
kändes det som. Två franska par förundrade sig igen över ensamresande
dam, som varken sysslar med karate eller har pepparsprej med sig på
resan. Jag undrar: Vad har de för uppfattning om hur deras medbröder
beter sig mot kvinnor!?

Rotorua krävde också ett besök - varma källor, svavelbubbel och säregna
byggnader, följt av ett besök i Ohope, en pärla till kust/strandsträcka
i Bay of Plenty, som blev slutet på turistdelen innan jag landade i lilla
Pongaroa någon timmes resa söderut från Hastings. Wwoofing igen på
hästgård med köttdjur och trädgårdsodling. Fem veckor att sortera intryck och få lite nya, till exempel prova på fårklippning, manuell ogräsröjning i form av miljoner tistlar, fantastiskt god mat med bara gårdens
egna grönsaker och kött.

Efter en snabbvisit till Franz Josefs glaciär en regnig kväll landade jag
i Hokitika på västkusten. Superstället för en solnedgångsnarkoman! Så
vackert! Och så mycket Pounamiverkstäder! Där träffade jag även två
andra damer i min ålder. Deras livshistorier var fascinerande och vi hade
så trevligt och surrade på så backpackersvärden fick köra ut oss långt efter
utcheckningsdags.

Soliga New Plymouth, det vackra berget Mount Taranaki och en dag i
Taupo med bad i termerna blev det allra sista intrycket innan det var dags
för Auckland och flyget tillbaka till Europa.

Buss och tåg igen - nu till Arthur’s Pass och fjällstugorna där. Träffade en familj från Christchurch som hade rest hit för att få vila från
naturkatastrofer. Nyårsafton vid brasan och med lite bubbel. Strålande stjärnklar natt! Mail till familj och vännerna därhemma - måste
erkänna att min Android som jag fick innan jag for är en fin kommunikationsapparat! - och svar tillbaka blev det. När det var midnatt
och nytt år hos mig, var det mitt på dagen på nyårsafton här hemma.

Drömmen är uppfylld!
Har du en dröm så förverkliga den! Kan varmt rekommenderas!
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Köra bil PÅ
Nya Zeeland
Text: Erwin Apitzsch -

h & Cecilia Apitzsch

tzsc
Foto: Andreas Axiö Api

Man kan välja många olika sätt att förflytta sig efter ankomsten till Nya Zeeland. Vi valde att hyra
bil och att inte boka logi i förväg. Vi ville nämligen ha friheten att stanna på de platser vi tyckte om
och fortsätta att resa om vädret eller andra omständigheter var ogynnsamma.
Knackig start

generellt på motorvägar. Intressant är att cyklister har samma rätt som
bilförare. Det innebär att man som bilist skall sakta ned farten och passera cyklisten med minst 1,5 meters marginal.

Efter ankomsten till Auckland hyrde vi en automatväxlad Ford Focus.
Jag hade önskat en hyrbil med manuell växellåda, men någon sådan
fanns tyvärr inte. Eftersom jag inte hade kört med automatlåda på länge,
började bilkörningen med några rundor på flygplatsens parkering. Det
gick lite knackigt, men efter ett par rundor styrdes ratten mot Aucklands
centrum. Under hela flygresan förberedde jag mig mentalt på att köra
på vänster sida. Detta påmindes man också om med en liten skylt på
instrumentbrädan. Värre var det att hålla koll på körriktningsvisaren och
spaken för vindrutetorkarna, som alltså är på ”fel” sida. Det tog några
dagar innan den nya rutinen satt där vid, i god tid, planerade körriktningsförändringar. Däremot hände det till och med sista dagen att jag
automatiskt satte på vindrutetorkaren då jag hastigt skulle göra en sväng.

Bilkörning på nordön
Generellt består vägnätet i Nya Zeeland av enfiliga vägar med omkörningsfiler med jämna mellanrum. En gul heldragen linje i mitten av vägen markerar att det är alltför riskabelt att göra omkörningar. Många
vägar har bara enfiliga broar, som endast kan passeras av en bil i taget. Av
skyltningen frangår dock mycket tydligt vem det är som har förkörsrätt.
Med allt detta i åtanke startade vi färden mot nordöns nordligaste udde
Cape Reinga. Redan någon mil utanför Auckland såg vi en skylt om
vägtull, men vi passerade aldrig någon betalstation. Inte förrän några
dagar senare, då vi hade internetkontakt, upptäckte vi ett mejl som uppmanade oss att betala fyra nyzeeländska dollar (cirka 21 kronor) inom
ett visst antal dagar för att slippa böter. Det gjorde vi ögonblickligen.
Ju längre norrut vi kom, desto glesare blev trafiken samtidigt som hjälpsamheten ökade. Vi hade stannat någonstans i ödemarken för att dricka
lite termoskaffe då en mötande bilist stannade och frågade om vi behövde hjälp. Det var en snygg gest! Vägarna är smala, mycket kuperade
och med snäva kurvor. Före snäva kurvor anges alltid på en skylt vilken

Officiella regler
På vilket sätt skiljer sig då bilkörning i Nya Zeeland från Sverige? För det
första gäller självklart att man måste ha med sig ett giltigt körkort. Om
detta inte är på engelska, skall man ha ett korrekt översatt dokument
utställt av en officiell myndighet såsom ambassad eller konsulat. Man
kör alltså på vänster sida av vägen, ger företräde åt alla fordon som inte
svänger vid korsningar och får inte prata i mobiltelefon då man kör.
Den högsta tillåtna hastigheten är 100 km/timme och detta gäller även
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bensin inte skulle räcka. Vi fick uppmaningen att stanna vid någon affär
och fråga om någon hade en reservdunk. När vi kom till den första byn
stannade vi och frågade efter en reservdunk med bensin. Alla skakade
på huvudet, så det var bara att fortsätta. Samma sak i nästa by efter flera
mil. Bensinmätaren visade att det bara var lite bensin kvar i tanken och
plötsligt gick den ned i noll. Vi ville inte råka ut för bensinstopp i en
snäv kurva någonstans i obygden, så när vi kom till en stuga stannade
jag, ringde på dörren och frågade om de hade en dunk med bensin. Jodå,
och dagen var räddad. Vilken otrolig lyckokänsla man kan få för en så
banal sak!

hastighet som rekommenderas. Det var inte ovanligt att det stod 25,
vilket innebär en hastighet av 25 km/timme. Den subjektiva känslan var
att vägarna är smalare än svensk standard, men det är förmodligen bara
inbillning och ett resultat av ovanan att köra på vänster sida. Överlag
fungerar trafikrytm bra. Inga vansinnesomkörningar, inga blinkningar
med helljuset och så gott som inga tutningar, utom i storstadsområden.

Från koja till slott
Efter 438 kilometers körning var det dags att hitta ett övernattningsställe. Det blev en campingstuga i Houhora Heads, beläget vid ett vattendrag i ett oerhört vackert landskap. Stugan var mycket liten och enkelt
inredd – två våningssängar i stål och en stol. Det gick på 100 dollar.
Dagen därpå fortsatte vi till Cape Reinga och sedan sörut igen. Vid halv
åtta-tiden, efter 530 kilometers körning, var det dags att hitta någonstans
att sova. Vi såg en skylt till Hillside Hotel och svängde av huvudvägen
in på en smal och gropig grusväg. Efter tre kilometer och brant stigning
kom vi fram till ett riktigt slott. En magnifik, men öde byggnad. Vi var
de enda gästerna. Rummet som vi fick var gigantiskt stort, två dubbelsängar, matsalsavdelning, TV med soffgrupp, köksalkov och två badrum.
Och allt detta för 119 dollar!

Kostnader
Efter sex dagars bilkörning på nordön återlämnade vi bilen i Wellington.
Totalt blev det nästan 1 900 km på vägarna i Nya Zeeland. Hyrbilen kostade 2 854 kronor och bensinen cirka två dollar (ungefär 11 kronor) per
liter. Vi var fyra personer i bilen, kunde stanna var vi ville och hur länge
vi ville, så för oss passade bilkörning i Nya Zeeland perfekt.

• NZ Transport Agency: www.nzta.govt.nz, info@nzta.govt.nz
• Transport Registry Centre (motor vehicle registrations):

Bensinstrul

Fax: + 64 6 953 6406

På väg till Cape Reinga försökte vi tanka på några ställen. De få bensinmackar som vi passerade var stängda och då vi skulle vända söderut
igen frågade vi var vi kunde tanka. Det visade sig vara på en ort dit vår
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Överallt i den australiska naturen finns spår och berättelser från både drömtid och nutid.
som detaljerat visar inre organ och skelett av människor och djur. Under
den tredje perioden, 2 000 f Kr till nutid, förekommer flera klippmålningar som bland annat beskriver mötet med den vite mannen. Denne
avbildas då ofta med ett gevär eller med båda händerna djupt i fickorna,
något som symboliserar chefen som fördelar arbetet mellan aboriginerna.

En av de absolut vackraste platserna jag känner till är Ubirr i Kakadu National Park i Norra Territoriet. Att sitta och blicka ut över landskapet och
samtidigt bevittna solnedgången är något jag varmt kan rekommendera.
Inte blir det sämre av att man befinner sig mitt i ett historiskt bibliotek.
Man är bokstavligt talat omringad av klippmålningar som berättar om
skapelsemyter, lagar och regler, mötet med den vite mannen, jakt och
kärlekshistorier. Cirka två och en halv timmes bilresa från Darwin ligger den lilla staden Jabiru, en perfekt bas för den som vill njuta av allt
som nationalparken Kakadu har att erbjuda. I Jabiru kan man bland
annat välja det spektakulära hotellet Gagudju Crocodile Hotel på Flinders Street, vars form är av just en krokodil. Personligen brukar jag bo
på Kakadu Lodge and Caravan Park på Jabiru Drive. Här finns allt man
kan önska sig, campingplats, stugor, pool och en fantastisk restaurang.

Nourlangie Rock
Klippmålningarna vid Nourlangie Rock, Anbangbang Gallery i Kakadu
är några av de mest fotograferade i Australien. Namnet Nourlangie är en
engelsk version av Nawurlandja, som är det ursprungliga namnet. på ett
betydligt större område som även inkluderar utkanterna väster om Nourlangie. Ovandelen av Nourlangie är känd som Burrunggui och den nedre
delen som Anbangbang. Området skapades enligt myterna av två förtidswallabies. Dessa passerade först Nourlangie Rock och Anbangbang billabong innan de tog sig vidare till klipporna vid Nawurlandja där de skar ut
två skrevor i berget. Dessa båda bergsskrevor syns än idag tydligt och vilda
rock wallabies är en vanlig syn både i gryningen och på kvällen.

Överallt i den australiska naturen finns spår och berättelser från både
drömtid och nutid. Klippor kan vara förstenade förtidsvarelser, floderna
spår av regnbågsormen, djur och växter härstammar från förfäderna.
Klippmålningarna, skapade av både förtidsvarelser och aboriginer, berättar om vilka lagar, regler och släktskap som gäller. Naturen är som ett
enda stort bibliotek där allt finns nedtecknat. I Kakadu National Park i
norra territoriet finns det över 5 000 klippmålningar, varav flera fortfarande har stor andlig betydelse.

Det finns tre huvudplatser, Burrunggui, klipphänget Anbangbang shelter
och utkiksplatsen Gun-warddehwardde, som alla är prydda med spektakulära klippmålningar.
Aboriginerna i området har flera olika berättelser och associationer med
exempelvis Namondjok, uttalas (nar-mon-jock) som finns avbildad på
klippväggen vid Anbangbang galleriet. För några av klangrupperna är
han en skapelsevarelse som numera bor i himlen och som endast kan ses
nattetid i form av en mörk fläck i Vintergatan.

Klippmålningarna i Kakadu har sitt ursprung i tre olika tidsperioder
med stora klimatiska förändringar. Målningarna från den första perioden
60 000 – 8 000 år f Kr består ofta av de så kallade Mimi-andarna. Kännetecknande för perioden 8 000 – 2 000 år f Kr är röntgenmålningarna,
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Stora delar av röntgenmålningarna i huvudgalleriet är från freshwater
perioden och är cirka 1 500 år gamla. Här finns också målningar föreställande de första mötena med de vita. En vit man är porträtterad
iklädd byxor, skjorta och stövlar ståendes med händerna i fickorna, en
annan har en pipa i munnen. Båda är chefer som basar över de aboriginska arbetarna. Bilderna är förmodligen från buffeljägare runt 1880-talet.
Buffeljägarna anställde aboriginer för att hjälpa dem vid jakten. Lönen
utbetalades i form av lite mat och tobak.

För andra är han en förtidsvarelse som bröt mot släktskapslagarna genom
att vara med sin syster. Ett ensamt stenblock vid Burrunggui symboliserar en fjäder från Namondjok’s hårband som hans syster tog efter det att
de brutit mot lagen. Fjädern syns från utsiktsplatsen.

Gun-warddehwardde
Till höger om Namondjok syns Namarrgon, blixtmannen. Namarrgon
(uttalas, narm-arr-gon) som är en viktig förtidsvarelse och aktiv än idag.
Han ansvarar för de våldsamma blixtstormarna som uppstår i samband
med regnperioden. Banden runt honom, som går från den vänstra ankeln upp till händerna, huvudet och vidare till den högra ankeln, representerar blixtarna han skapar. Han använder yxorna som finns på hans
huvud, armbågar och fötter till att klyva de mörka molnen och skapa
blixtar och åska.

Högst upp vid ett av överhängen syns en klippmålning föreställande en
Mimi-ande. Berättelsen om just denna målning är att det var en Mimiande som först tog ned klippan och målade dit den röda och gula bilden
för att därefter sätta tillbaka klippan igen. Alldeles intill huvudgalleriet
finns en målning av en thylacine (tasmansk tiger). Dessa djur levde på
fastlandet för cirka 3 000 år sedan.

Namarrgons historia i det här området är en del av en längre och mer
omfattande historia, som har sin början vid kusten av Coburg Peninsula
och som avslutas i en klippa vid Arnhem Land platån där han finns än
idag. Under hans resa lämnade han kvar sina krafter på flera platser. På
sin sista resa, när han nådde platån från öster, stirrade han på väggen
innan han tog ut ett öga och placerade det högt upp på en klippa vid
Namarrgondjahdjam (Lightning Dreaming). Klippan kan ses från utsiktsplatsen Gun-warddehwardde.

Vid Ubirr finns även en klippmålning av den välkända regnbågsormen.
Regnbågsormar är kraftfulla förtidsvarelser, kända hos aboriginska folk
över hela Australien. Dessa anses vara en av de äldsta religiösa symbolerna i världen och har stor aktning och kraft var de än finns porträtterade.
Regnbågsormen har flera olika namn hos de olika folken. I exempelvis
Kakadu och på Gun-djeihmi kallas den Almudj, på Kunwinjku: Ngalyod. Gagudju kallar dem Nama’rdeedjurr eller Garranga’rreli, och Jawoyn
kallar dem Bolung.

Den kvinnliga figuren vid deras sida är Barrginj (uttalas barr-jeen), Namarrgons fru. Deras barn är Alyurr (Leichhardts gräshoppor), vilka är
väldigt viktiga för de lokala aboriginska folken, eftersom det var dessa
som gav dem deras språk, tro, värderingar och struktur under skapelsen.

Berättelserna om regnbågsormen varierar från plats till plats. I Kakadu
beskriver aboriginerna regnbågsormen som en alltid närvarande och
kraftfull kvinnlig chef, som så länge hon är ostörd, vilar fridfullt i sitt
vattenhål. Om den blir störd och irriterad kan den orsaka allvarliga naturkatastrofer såsom översvämningar och jordbävningar.

Under dessa tre förtidsvarelser finns en stor grupp av män och kvinnor.
Deras klädsel vittnar om att de är på väg till en ceremoni. Målningarna
på kvinnornas bröst symboliserar att de ammar.
Den ensamma mansfiguren vid sidan om galleriet är Nabulwinjbulwinj
(uttalas nar-bull-win-bull-win). Han är en farlig ande som äter kvinnor
efter det att han har dödat dem.

Vid Ubirr är regnbågsormen känd som Garranga’rreli (uttalas garr-rarngar-ree-lee). I sin mänskliga form kallades hon Birriwilk, som för länge
sedan vandrade förbi området tillsammans med en annan kvinna letandes efter liljerötter. När hon passerade Ubirr målade hon en bild på klippan för att påminna folket om sin närvaro.

Ubirr

Border Store & Bowali Visitor Center

De aboriginska folken runt Ubirrs klippor kunde leva gott på den enorma variationen av mat som fanns i området. Fisk kunde man fånga i East
Alligator River. På Nadab-slätten samt i skogen och uppe bland bergen
fanns det mängder av vilt att jaga. Klippornas överhäng erbjöd skydd och
lämpade sig som lägerplats åt de familjer som befann sig här. I respekt för
sina byten målade man regelbundet bilder av djuren på klippväggarna.
Klippmålningarna vid Ubirr föreställer ofta de traditionella bytena såsom
Barramundifisken, kattfisk, Goanna ödlor, sköldpaddor, opossums, och
wallabies.

Missa inte att besöka den lilla affären vid East Alligator Rivers flodövergång till Arnhem Land, som ligger i närheten av Ubirr. Här kan du se
saltvattenskrokodiler på nära håll. Är du våghalsig kanske du vågar dig
på en promenad för att sätta din fot i Arnhem Land. Rekommenderar
dock bilen istället för att gå, även om de lokala fiskarna oberört står där
med sina spön. Missa inte heller det aboriginska kulturhuset The Bowali
Visitor Center i utkanten av Jabiru.
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Bli Medlem / Förmåner
Bli medlem i vänskapsförening och utöka dina kunskaper om länderna, inte bara som resemål, utan också om bland annat kultur,
historia, sport, vin, studier, arbete och hur det är att leva
i Australien och Nya Zeeland. Det är också ett forum för medlemmarna till att dela egna reseupplevelser med andra med samma
intresse.

lem. Utöver medlemstidningen Down Under, hemsidan och deltagande i olika arrangemang runt om i landet, kan du som medlem få
en rad olika rabatter hos olika samarbetspartners.
Autogiro
Automatisk överföring av medlemsavgiften på rätt dag. Om du vill
slippa hantera räkningar och förfallodagar ska du beställa Autogiro. På så vis missar du inte att betala din medlemsavgift och du får
automatiskt senaste numret av Down Under skickat till dig samt
tillgång till alla våra medlemsförmåner.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du flera medlemsförmåner så som medlemstidningen Down Under, Tim Tam, Australiens favoritkex där
medlemmar erhåller ett specialerbjudande. 5 paket för 150:- +
frakt. (Ordinariepris 195:- + frakt) www.timtam.se. Tracker school
sweden lämnar 5% rabatt www.trackerschool.se. Backpackingboken, den enda svenska boken om backpacking. Specialpris för
medlemmar 150:- + frakt (Ord. i butik 200:-). www.backpacka.nu

MEDLEMS
KORT 2012

Besök www.australien-nyazeeland.se för information om medlemsförmåner. Följ oss även på Facebook!
Bli medlem
Inbetalning av 150 SEK till PlusGiro konto 54 81 31-2. Var vänlig
ange namn, ev. medlemsnummer och e-postadress. Vi arbetar
konstant med att skaffa flera ochbättre fördelar för dig som med-

• AUSTRALIENRESOR tipsar
Summer promotion till
Australien och Nya Zeeland
Ta del av Cathay Pacifics sommarspecial till
Australien och Nya Zeeland. Pris till Sydney,
Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide och
Cairns från 9.360 kr inkl skatter och till Auckland från 11.020 kr inkl skatter. Gäller utresor
21 maj - 20 juni och 16 augusti - 09 december
2012. Du kan vara borta i 2 månader. Möjlighet finns att göra stopp i Hong Kong och att
lägga till inrikessträckor i Australien mot til�lägg. Du måste boka din biljett senast 8 juli.
www.australienresor.se
• MY PLANET tipsar
Australien på sommarlovet (Ny!)
En sommarsemester fylld med härliga semesterminnen i Australien är få förunnat!
De svenska sommarmånaderna är perfekta för
att besöka den tropiska delen av Australien.
Vädret är underbart, vattnet är varmt och
skönt, naturen är vacker och frodig och sist
men inte minst - mycket prisvänligt! Upplev
Crocodile Dundees hemland, möt de stora
krokodilerna (på avstånd!), häng med en aborigin ut och fånga krabbor, upplev världens
största korallrev och slappna av och njut livet
på den långa vita sandstranden, Four Mile
Beach. www.myplanet.se

Namn:
www.australien-nyazeeland.se

• TOUR PACIFIC tipsar
Researrangören Tour Pacific fortsätter att satsa på
segmentet rundresor med svensk färdledare och
presenterar i årets nya program en spännande resekombination som ingen provat på tidigare
Årets nyhet är rundresan ”Två kontinenter” som
tar resenärerna till både Sydafrika och Australien
under 23 dagar. Kapstaden med sina omtyckta
vinområden, vackra garden route och en 3-dagars
exklusiv safari med möjlighet till att se the big five
är höjdpunkterna på den afrikanska kontinenten.
I Australien får man simma med delfiner i Perth,
prova viner i norr om Sydney och njuta av underbara stränder i badorten Byron Bay. Vistelsen
avslutas med en riktig regnskogsupplevelse. På
vägen hem stannar man till i Dubai för en ökentur till ett beduinläger och besök i världens största
byggnad.
Annars fortsätter Tour Pacific att satsa på kärnresmålen Australien, Nya Zeeland och Söderhavet i
olika kombinationer. Kännetecknande för samtliga resor är att det mesta är inkluderat i priserna
och hotellen är valda med omsorg. Tour Pacific
har på tre år etablerat sig som den ledande premiumprodukten på rundresemarknaden.
– Våra resor inkluderar fler wow-upplevelser än
andra arrangörers och vi har inte lämnat något
åt slumpen, säger försäljningschef Lars Jönsson
på Tour Pacific. Vi blandar klassiska sevärdheter
med våra egna smultronställen och efter 20 år
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som specialist på dessa resmål så kan jag tryggt
konstatera att ingen slår oss i kunskap. Man månar särskilt om singelresenärer genom att som
enda arrangör erbjuda gratis enkelrum.
– Det går till så att vi erbjuder att para ihop
singelresenären med en annan av samma kön,
om man kan tänka sig att dela rum. Finns det
ingen annan singelresenär på samma resa så
bjuder Tour Pacific på enkelrumstillägget utan
kostnad, förklarar Lars Jönsson.
Andra intressanta rundresor med guide är Klassiska Australien & Nya Zeeland, Stora Australien samt Nya Zeelands höjdpunkter. www.
tourpacific.se
• KILROY tipsar
Monash University i Melbourne är Australiens
största universitet med 55 000 studenter.
Monash University tillhör Australiens ledande
universitet. Monash erbjuder ett enormt urval
av ämnen och tillhör det prestigefyllda Group
of Eight, ett nätverk för de främsta universiteten i Australien. Dessutom är Melbourne
en spännande storstad med nöjen, shopping
och uteliv! Studera på Monash University med
KILROY education! www.kiroy.se

Whatipu
- en strand för
alla årstider
dahl

Text&Foto: Åsa Löfven

Det är mest Nya Zeelands södra ö som förknippas med vilda landskap,
klippor och förrädiska höga vågor. Men det finns en plats som jag tror
få känner till och det är Whatipu, en dryg timmas bilresa från Auckland
City. Det här är platsen om du letar efter ensamhet och storslagen natur med en känsla av vildmark inte långt från Nya Zeelands miljonstad
Auckland. Utan tvekan är det här en av de mest speciella platserna här på
Nya Zeelands nordö. Stranden är belägen 45 km från stadens centrum,
och ligger på den sydligaste spetsen av Waitakere Ranges. Kusten är känd
för sin fantastiska natur och sina svarta sandstränder.

och till Whatipu Lodge och parkerar bilen. Whatipu Lodge sägs föresten
vara hemsökt av spöken, både av ”The pink lady” och sjömän, vars fartyg
förlist på denna förrädiska kuststräcka. Den svarta stranden är enorm,
både vad avser bredd och längd och vetter ut mot Tasmanska havet. Whatipu har varit en naturlig boplats för människor under hundratals år tack
vare sina rika naturtillgångar och sitt strategiska läge. Från början var platsen bebodd av maorier, vilka har utkämpat flera stamkrig här. Mellan
1866 och 1886 fanns här sågverk och en timmerkvarn. Härifrån kan man
också promenera till Karekarestranden, där filmen Pianot, spelades in och
till den gudabenådat vackra Pihastranden. Att bada är inte att rekommendera och stora skyltar varnar för bad eftersom det finns farliga strömmar
här. Andra badalternativ finns det gott om och i området finns flera vandringsleder, både till grottor, utsiktsplatser och vattenfall. Att upptäcka den
här stranden är tillräckligt nog för oss den här söndagsförmiddagen. Är
man intresserad av fåglar är det en perfekt plats. Väl ute på den öppna
stranden ser vi havet, långt ut då det är lågvatten. Enorma vågor bryter i
fjärran och jag kan förstå varför detta område var så farligt för sjöfarten
under kolonialtiden. Enligt maorielegenden är den här kusten en del av
den andliga vägen, där själarna sedan tar sig vidare mot Cape Reinga.

Vi tar oss hit från Auckland via Titirangi. Vi färdas på små slingriga vägar
genom den täta regnskogen och kommer snart fram till Huia och sedan
vidare till Little Huia. Här färdas vi längs havet, alldeles intill vattnet för
att snart komma upp över bergen igen. Vi möter knappt några andra
bilar och man slås av att vara helt ensamma på Jorden. Waitakere Ranges
Regional Park omfattar mer än 16 000 hektar regnskog och kustområden.
Förutom de vackra stränderna bjuds det på hisnande vyer, spektakulära
klippformationer, bäckar, vattenfall och gårdar med utsikt över den vilda
västkusten. Via den slingrande sista biten kommer vi fram till vägens ände

12

Stranden är så gott som öde sånär som på några sportfiskare som håller
till på klipporna vid fyren. Det var svårt att tro att vi befann oss bara en
timme från en livlig storstad. Det kändes snarare som flera ljusår bort. På
den järnrika svarta sanden ligger fullt av snäckskal som har spolats upp
från havet. Vi hittar också små vita skelettbitar från den numera sällsynta
bläckfisken spirula, som lever på över tusen meters djup. Vi tar oss ut
mot grottorna och vandrar sedan bort mot fyren. Det är viktigt att hålla
koll på tidvattnet för det är säkerligen inget vidare lustigt att bli fast och
behöva spendera natten ute vid fyren. Området är storslaget och vackert,
men det är ingen plats jag skulle vilja bli kvarglömd på efter mörkrets inbrott. När vi kommer ut på klipporna och på andra sidan av berget möts
vi av en säl som ligger och vilar sig på en klippa. Den kikar lite förvånat
på oss men låter oss stå där och vi betraktar den länge och väl. Det är
inte ovanligt att träffa på sälar här, men vanligtvis på ett betydligt större
avstånd, så vi har tur. Det händer också, tråkigt nog, att valar strandar
på den här stranden men tack och lov har det inte hänt på några år nu.
Det är så enkelt att man som ”Aucklander” glömmer bort dessa natursköna platser som finns precis utanför dörren. Hit kommer jag att återvända många gånger – och det oavsett väderlek och årstid. Nästa gång

jag får besök från Sverige ska jag visa dem Whatipu, ett av mina många
smultronställen här i det vackra Aotearoa.

• Whatipu ligger 42 km (en timmes bilfärd) från centrala Auckland.
Åk västerut till Titirangi och följ sedan Huia Rd.
Ställen att stanna:
• Huia, gör ett stopp vid strandens butik och café, som säljer gott
kaffe samt allt från fish and chips till Muzzas pajer. 1194 Huia Rd,
	Cornwallis.
• Besök Huia Museum i Karamatura Valley som är öppet helger från
13:30 till 04:30 och efter överenskommelse. Inträde genom gåva.
• The Art Post Studio välkomnar besökare med ett gigantisk vykort
över en dörr. Det är en hyllning till den tidigare Parau Post Office,
som inhemska Nicky Hartley och en grupp lokala konstnärer har
förvandlat till en öppen ateljé. Stanna för en kopp te och titta på
lokala konstverk. 624 Huia Rd.
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Text: Åsa Löfvendahl -

hle
Foto: Clara Bergenstrå

utan några hjälpmedel. Det var läskigt, men vi gjorde det. Vi fick också
olika andra svåra uppdrag som att fånga in sex vildgäss. På gården fanns
nämligen en ensam gås och den behövde sällskap. Vi fick varsitt nät och
instruktioner om hur vi skulle fånga dem och det var bara att göra som
vi var tillsagda. Vi var också med om att fånga vilda getter som, efter att
de slaktats, blev goda currygrytor. Jag har aldrig ätit getkött förut, men
jag tyckte riktigt bra om det.

Clara, 19 år, har alltid drömt om att få åka till Nya Zeeland. När kompisarna ville göra en Asien-resa bestämde sig Clara för att istället åka på
egen hand och jobba som volontär för Wwoof, som betyder Worldwide
Opportunities on Organic Farms. Detta är en världsomspännande organisation för volontärer på ekologiska gårdar runt om i världen. Clara
tog kontakt med flera olika gårdar på Nya Zeeland och fastnade särskilt
för en hästgård utanför den lilla staden Greymouth. Närmare bestämt i
Punakaiki, en av sydöns mest spektakulära och natursköna platser.
– Jag ville dessutom hålla på med hästar, eftersom jag har erfarenhet av
det och själv haft häst, säger Clara. Jag tog kontakt med Hydrangera
Cottages, som drivs av Karen and Neil. De kändes verkligen seriösa från
allra första kontakten och jag blev först skriftligt intervjuad och därefter
via telefon. De är noga med att välja ut sina anställda, vilket jag tycker
kändes tryggt och seriöst.

Förutom att arbetet handlade mest om att ta ut turister på hästturer fick
tjejerna också lära sig allt om trädgårdsarbete och återvinning. Clara fick
lära sig att köra grävskopa och var med om att lägga om en hel gårdsplan.
– Det är minnen för livet och jag vet numera allt från hur man rattar en
grävskopa, mäter upp en gårdsplan för regnvattnets avrinning, till att
fånga in vildgetter och gäss. Jag kan säga att det var fantastiska månader
och vi blev så väl omhändertagna. Jag fick del av så mycket kunskaper om
hur en organisk farm fungerar och Neil och Karen var verkligen fantastiska. Jag kan verkligen rekommendera andra att bli medlem i WWOOF
och jobba på gård.

I utbyte mot praktisk kunskap om ekologiskt jordbruk samt mat och
husrum hjälper WWOOFare till med allt möjligt på gården. Clara fick
dessutom 150 NZD per vecka i fickpengar. På gården fanns sammanlagt
13 hästar som används till turridning. Clara bodde tillsammans med två
andra svenska tjejer.
– Jag var beredd på att det här stället låg väldigt avsides men det var precis
så jag ville uppleva Nya Zeeland, säger Clara. Jag hade några dagar hos
vänner i Auckland och när jag berättade för folk jag träffade att jag skulle
till Punakaiki, tittade de misstänksamt på mig och förklarade att det var
en udda plats att vistas på i Nya Zeeland. Jag reste från Auckland till
Christchurch för att därifrån ta mig till västkusten med TrazAlpine – en
tågsträcka som sägs vara en av världens vackraste. Resan går från Christchurch till Greymonth och tar lite drygt fyra timmar. Man färdas genom
tunnlar och över viadukter i ett storslaget landskap.

Efter det att Clara avslutat sin farm stay, köpte hon ett busspass och reste
runt två veckor innan det var dags att säga farväl och återvända till Sverige.
Clara reste till Frans Josefs glaciär, vidare till Wanaka och Queenstown.
Därefter till Dunedin och Lake Tekapu för att sedan flyga hem från Christchurch. Clara köpte ett busspass med Magic Bus och kunde hoppa av och
på bussen allteftersom. Chauffören fungerar som guide och man stoppar
vid olika sevärdheter. Ett smidigt sätt att se Nya Zeeland och dessutom
träffar man människor på bussen från hela världen.
När Clara får frågan om vad som var det bästa med Nya Zeeland så svarar hon: Människorna och naturen, Nya Zeeland är ett underbart land
och jag vill ta med min familj och åka tillbaka hit igen.

Väl framme i Greymonth blev Clara hämtad av en av de svenska tjejerna
och körd ut till hästgården. Gården är belägen nära stranden och den
orörda naturen här på västkusten är fantastisk. Clara kände sig välkommen på gården från första stund och blev som en medlem i familjen.
– Jag har upplevt saker jag aldrig kunnat drömma om, säger Clara och
skrattar. Jag tror Neil ville att vi skulle utmana oss själva och han tog
med oss på äventyr som kan liknas vid rena överlevnadskurser. Bland annat togs vi med på bergsklättring och fick lära oss klättringsteknik, dock

• Working Holiday Visa söker man online och det kostar cirka 700
kronor. För mer info se: www.immigration.govt.nz
• WWOOF står för Willing Workers on Organic Farms och
mer information finns här: www.wwoof.co.nz
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NYHETER &
MEDLEMSFÖRMÅNER
Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen presenterar våra nya styrelsemedlemmar
samt vår officiella föreningsambassadör på Nya
Zeeland.

Åsa Löfvendahl Föreningsambassadör på Nya Zeeland
Åsa Löfvendahl var anställd i Vänskapsföreningen (som senare ombildades till My Planet) under
år 1995-1996 som informationsansvarig på
resebyrån med samma namn i Göteborg. Arbetsuppgiften var att sprida kunskap om länderna Australien och Nya Zeeland till de drygt
20 000 medlemmar som fanns i föreningen
under 90-talet.
År 2006 blev Åsa tillfrågad om hon ville ingå i
Vänskapsföreningens styrelse och Åsa tackade
ja. Under åren som styrelseledamot har Åsa
aktivt arbetat för föreningens fortsatta överlevnad. Sedan oktober 2011 är Åsa bosatt i Auckland på Nya Zeeland och har därifrån fortsatt
vara aktiv i föreningen. På plats i Nya Zeeland
har Åsa på kort tid utvecklat kontakter inom
resebranschen och har idéer kring hur föreningens medlemmar skulle kunna få förmåner
som rabatterade priser vid bokning av olika
arrangemang. Åsa drivs av att utveckla föreningen och ständigt ha ett fokus på ”whats in it
for me” för att vara medlem i föreningen.

Martine Grönning
- Kassör
Jag ser fram emot att
jobba med ANZFS under
detta året. Min erfarenhet
av Australien och New
Zealand är att jag har studerat i cirka tre år i Australien och rest runt i
landet under denna tiden, samt backpackat i
NZ en månad. Älskar dessa två länder som har
otroligt mycket att bjuda på!

Margot Garmelius
- Sekreterare
Jag har arbetat med service och försäljning i hela
mitt yrkesverksamma liv,
varav 10 år på resebyrå.
Redan i tonåren började
jag brevväxla med en nyazeeländska. Det gjorde att jag tidigt bestämde mig för att resa dit.
Åkte efter gymnasiet till Nya Zeeland och Australien på en working holiday. Delar av mitt
hjärta klappar fortfarande för den delen av
världen, vilket betyder att jag reser dit så ofta
det bara är möjligt. Jag har många vänner kvar
där och självfallet även min brevkompis.

Tomas Eisner
- Styrelseledamot
Jag är 54 år gammal och
bosatt i Nacka, utanför
Stockholm.
Arbetar i resebranschen
sedan mer än 30 år. Jag
har arbetat på olika resebyråer, varit arrangör
av paket- och gruppresor, charterarrangör, jobbat med flygbolag så erfarenheten av resor är
stor. Jag reste till Australien första gången 1982
och tycker att både Australien och Nya Zeeland är fantastiska länder.
Jag hoppas jag ska kunna bidra till styrelsearbetet med mina kontakter inom reseindustrin
samt mina erfarenheter från försäljning och
marknadsföring.
• Res med vänskapsföreningen!
Australiska Nya Zeeländska vänskapsföreningen
planerar att genomföra exklusiva medlemsresor.
Kangaroo Hoppet (Australiens Vasalopp), Great
Ocean Road, Aboriginer i Arnhem Land, AFL
- Melbourne och Vinprovning i Australien är
några av våra rubriker. Läs mer på vår hemsida
www.australien-nyazeeland.se
• 15/7 Geoffrey Gurrumul Yunupingu uppträder på Malmö Sommarscen. Hemsida:
www.gurrumul.com
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• Australienkvällar i Sverige
Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen kommer i augusti att resa runt i Sverige
och genomföra en serie med Australienkvällar
innehållande bland annat:
Konsert med College Fall från Melbourne,
Australien. Konsert med Lars Wallin & The
TribeLars. Föreläsning/resetips: “En dag i Melbourne” av Glenn Musto (Aus). Föreläsning/
resetips: ”En dag i Sydney” av Lars Wallin, vice
ordförande i Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen. Prova på didjeridu. Presentation av medlemstidningen: Down Under. Vi
hälsar alla varmt välkomna.

College Fall

2/8 Gerlesborgskolan, Gerlesborg kl 15.00
3/8 Mortens krog, Uddevalla kl 21.00
5/8 Engelen, Stockholm kl 19.00
6/8 Engelen, Stockholm kl 19.00
7/8 Henriksberg, Göteborg kl 19.00
8/8 Restaurang Trädgården, Strömstad kl 19.00
9/8 Thew Old House Inn, Lysekil kl 19.00
10/8 Reef & Beef, Köpenhamn kl 19.00 TBA
11/8 Café & Le, Lund
12/8 Malmö TBA
13/8 Kulturhuset Kajutan, Henån
14/8 Mejeriet, Trollhättan
• New Sydney Harbour Eco Hopper
provides easy way to see Sydney’s attractions
The new Sydney Harbour Eco Hopper is
operating a daily fast ferry service that stops
at seven must-see Sydney locations including

Darling Harbour, Luna Park, Circular Quay,
Taronga Zoo, Watson’s Bay, Manly and the
Quarantine Station. Departing every two
hours for a two-hour round trip, the Eco Hopper provides a flexible hop-on and hop-off experience of Sydney Harbour and includes live
commentary on board the vessel.
For more information please contact:
Richard Ford - richard@bassflinders.com.au
• Faraway Bay introduces new
‘Escape with the Winemaker’ experience
Kimberley wilderness retreat Faraway Bay has
announced a new ‘Escape with the Winemaker’ experience, providing the rare opportunity
to spend three days with one of Australia’s most
acclaimed winemakers, Larry Cherubino. On
the exclusive getaway guests will enjoy tastings
of Larry’s finest drops, wine and food matching, freshly prepared gourmet meals and all of
the attractions that Faraway Bay has to offer
including fishing, rock art and boat cruises.
The experience will take place from 26 – 28
June 2012. For more information please contact: Julie Lynch – Julie@jewelspr.com.au
• Kangaroo Island
helicopter flights to take off this spring
Heli Experiences are set to become the first
permanent helicopter touring operation on
Kangaroo Island when they launch this September. Heli Experiences will offer flights from
Hanson Bay, with each one showcasing different aspects of the region’s most spectacular
views including Cape Borda Lighthouse, Admirals Arch, Snelling Beach and Vivonne Bay.
For more information please contact:
Alexandra Weaver - 0402 123 257
• New gourmet touring
experience in the Mornington Peninsula
A new gourmet touring option has launched
in the Mornington Peninsula, MP Experience.
Offering private tours for groups of up to eight
people, MP Experience offers a personalised
journey that showcases the best that the region
has to offer. Led by an experienced local tour
manager, guests will have exclusive opportunities to learn about the gourmet fare of the
Peninsula, including a private tutored tasting
with a winemaker, going behind the scenes at a
strawberry farm and indulging in hand crafted
artisan chocolates.
For more information please contact:
Max Paganoni – info@maxsrestaurant.com.au

• SKYCITY Darwin’s resort
development to open soon
SKYCITY Darwin’s $40 million tropical resort
development is due to be unveiled this July.
Announced in 2010 and taking almost 22
months to complete, the development is set to
introduce a new level of luxury accommodation to Darwin. The resort is centred on an extensive man-made lagoon with a swim-up bar
and 30 metre white sand beach. It will feature
32 luxury rooms, two superior villas and an exclusive day spa. The existing 5-star property at
SKYCITY Darwin will also unveil a significant
facelift at the same time.
For more information please contact:
Jill Morris - jill.morris@skycitydarwin.com.au
• Port Campbell Touring Company
expands tour destinations
Port Campbell Touring Company, which offers personalised tour guiding services in South
West Victoria, has expanded its touring destinations to now include Adelaide and Phillip
Island. The new destinations are featured in
tours that range between three, four and five
day and visit famous attractions and landmarks
along the way including the Phillip Island Nature Park, the Twelve Apostles and Halls Gap.
The tours have a nature-based perspective and
expert knowledge on the region is shared by a
senior guide who has 25 years experience as a
ranger with Parks Victoria. For more information please contact: John McInerney – info@
portcampbelltouring.com.au
• Ayers Rock Resort
launches new Indigenous guest activities
Ayers Rock Resort has launched a new suite of
Indigenous activities that will be available to all
guests from 15 May 2012. The complimentary
activity program will follow a daily schedule
and include Indigenous Art classes for children, Bush Tucker Yarns, Spear and Boomerang
throwing lessons as well as daily performances
from the Wakagetti Cultural Dance troupe.
For more information please contact:
Karena Noble – karena.noble@voyages.com.au
• New Taste Tours for the Gold Coast
The Gold Coast’s brand new Taste Tours offer
a range of dining experiences that showcases
the finest culinary locations the Gold Coast
has to offer. With a range of tours to suit all
palates, options include daily walking tours,
lazy lunches, supper clubs and seafood tours.
For more information please contact:
hello@goldcoasttastingtours.com
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• Hangout with Bondi Rescue on Google +
Popular television show Bondi Rescue has introduced a weekly appearance on the social
networking site Google +, where five fans from
around the world are invited to chat with the
lifeguards via Google + Hangouts. The public
are able to watch the hangouts which take
place every Monday night at 8:30pm (whose
time?) on the Bondi Rescue Google + page.
• Victoria to host the inaugural
12 Apostles Mountain Bike Classic
Victoria has announced a new event set
amongst one of Australia’s most iconic landscapes, the 12 Apostles Mountain Bike Classic.
Set to take place over three days, from 23 – 25
November, riders will be able to revel in the
beauty of the Shipwreck Coast, as they navigate the unique course which encompasses a
variety of terrains and challenging trails.
For more information please contact:
Ellie Heverin – media@12apostlesmtb.com.au
• New website
showcases Indigenous Tourism
Tourism Australia has launched a new Indigenous tourism trade website, www.aboriginaltourism.australia.com. The website profiles
each of the Indigenous Tourism Champions,
a select group of Indigenous tourism suppliers
satisfying stringent criteria to meet the needs
of global trade and consumers, and provides
information to assist trade with planning itineraries, pricing, how to book and where to go. It
also showcases recently produced vignettes and
photographs which are available to download.
For more information please contact Leo Seaton -lseaton@tourism.australia.com
• Madame Tussauds opens in Sydney
Australia’s first Madame Tussauds has opened
in Sydney, based at Darling Harbour. The attraction has been given an ‘Australian makeover’ featuring wax figures of home-grown stars
amongst the international names, such as Miranda Kerr, Delta Goodrem, Hugh Jackman
and Prime Minister Julia Gillard.
For more information please contact: Hepzibah
Cook - hepzibah.cook@hausmann.com.au
• Wolfmother till Sverige
Rockgruppen Wolfmother från Erskineville,
Sydney uppräder på Peace & Love i Borlänge
26-30/6.
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Behöver du hämta ny kraft? Komma ikapp och få ladda batterierna?
Komma bort från vardagsstressen och reflektera över livet? Helt enkelt
investera i dig själv och ditt eget välbefinnande. Ja, då finns det ingen
bättre plats än att åka till norra Australien - The Northern Territory. Här
finns Australiens verkliga vildmarker och landskapet har starka band till
en andlighet som inte undgår någon. Det är Australiens själ och hjärta.
Den här platsen kommer att påverka dig för alltid och du kommer definitivt att få ny energi. Häng med på en riktig retreat.

Foto: Lars Wallin

Garden of Eden där 400 år gamla cekadaträd lever. Vill du ha en riktig
konditionsträning ska du klättra de 600 trappstegen upp till Rim Walk.
Nästa anhalt är ett besök hos Kalikamurti Suich i Alice Springs. Hon driver Beyond Breathing Space och kan hjälpa dig till ett välbefinnande som
varar för livet. Hennes yoga är mild, avkopplande och hon är specialist
på att guida människor som är missnöjda med vissa aspekter av sitt liv.
Hon låter dig se hur du kan avskilja dig från de ovanor som står i vägen
för dig och hur du ska uppnå frid och ett helt nytt tankesätt. I avlägsna
Oak Valley, 100 km söder om Alice Springs, träffar du vildmarksguiden
och konstnären Craig Le Rossignol. Han vägleder människor om ursprungsbefolkningens kultur. Att sitta vid lägerelden under en fantastisk
stjärnhimmel och lyssna på Craigs berättelser är en oförglömlig och unik
upplevelse. Du får en inblick i ett enklare men djupare sätt att leva. Vill
du sedan uppleva den australiska vildmarken och lyssna på dingos som
ylar i den kyliga ökenatten i ett lyxigt tält är Kings Canyon Wilderness
Lodge stället för dig.

Outback är det mytomspunna Australien – klarblå himmel, öppna
landskap, den karaktäristiska röda jorden, ett unikt djurliv, fantastisk
historia och starka personligheter.
Det är något alldeles särskilt med den kobolt-blå himlen ovanför och
den tystnad som sträcker sig hundratals kilometer i varje riktning. Dina
bekymmer blir oviktiga här ute. I centrum av området ligger Uluru, eller
Ayers Rock: så stor, så röd, så häpnadsväckande och så oförklarlig. Det
är ett måste att se den rodna i solnedgång och lyssna på någon som kan
berätta dess historia. Klippan som nästan är 400 meter hög är möjlig
att bestiga, men Anangu-aboriginerna som förvaltar klippan ser helst att
man inte bestiger den. Åk istället vidare till Kata Tjuta, fem mil därifrån,
även kallat Mount Olga som är fantastiska mystiska röda klippformationer som man kan vandra igenom. Här finns olika vandringsleder och
den allra bästa är Valley of the Winds som är nästan åtta kilometer lång.

Är tält inte är din grej bor du på hotell i Alice Springs istället och njuter
av en flera rätters middag under stjärnorna i McDonnell Ranges. Här
finns den populära kocken Bob Taylor som serverar dig lokala delikatesser såsom en grillad kängurufilé.
Nu har du tillfredsställt alla dina sinnen. Din kropp och själ är i harmoni. Du har fått förståelse för både dig själv och andra i en helt annan
värld. Allt är på plats och det sista du gör är en ballongtur i soluppgången
som du sedan rundar av med ett glas god champagne.

Efter ett par timmars vandring här ute är du väl förunnad en skön massage på Ayers Rock Resort och Red Ochre Spa. Massagen löser upp alla
spänningar och du kommer att må som en ny människa efter en behandling här. Nu är det dags att njuta av fantastisk aboriginsk konst i det närliggande Mulgara Gallery, som har ett fantastiskt utbud av lokal konst.
Även om landskapet The Northern Territory är förhållandevis platt får
du inte missa det spektakulära Kings Canyon. Spektakulära raviner och
klippor och här finns den grönskande palmlunden som fått namnet

• Uluru, Kata Tjuta och Red Ochre Spa: www.ayersrockresort.com.au
• Kings Canyon och Wilderness Lodge: www.territorydiscoveries.com
• Yoga och välbefinnande Workshop: www.beyondbreathingspace.com
• Camping hos Craig: www.wayoutback.com
• Middag med Bob: rttoursaustralia.com.au
• För mer information se: australiasoutback.com
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Queenstown
- så mycket mer
än bara äventyr
dahl

Text&Foto: Åsa Löfven

jestätiska nyzeeländska Alperna och sjön Wakatipu. För den som söker
äventyr finns här möjlighet att pröva världens bästa bungyjump, utöva
vintersporter, göra båtturer eller besöka vinodlingar, som är bland de
mest uppskattade i världen. Bungy jump är den aktivitet som har gjort
Queenstown känd som världens adrenalinhuvudstad. Tjugo minuter utanför staden ligger Kawarau Bungy Centre och detta är den ursprungliga
platsen för bungy jump i Nya Zeeland.

Queenstown ligger långt ner på sydön och är en liten stad med bara
7 500 invånare. Tack vare sitt rika utbud av aktiviteter känns den mycket
större och många turister har Queenstown som ett av sina självklara resmål under vistelsen i Nya Zeeland. Staden beboddes under 1860-talet av
guldgrävare som utvecklade staden till ett aktivt gruvsamhälle. Nuförtiden lever invånarna nästan helt och håller på turismen och Qeenstown
har utvecklats från ett gruvsamhälle till en vibrerande stad som kan erbjuda det mesta. Även den som inte söker äventyrliga utmaningar kan
få sitt i form av nattklubbar, caféer, restauranger och traditionella maorishower.

En tur med jetboat är en otrolig upplevelse då båten kör in bland branta
bergssidor och runt skarpa hörn innan föraren plötsligt gör en 360 graders sväng. Men Queenstown är inte bara för adrenalinjägare. Man behöver inte vara ute efter extremsporter och äventyr för att njuta av ett
besök i Queenstown. Staden och dess omgivningar har så mycket mer.
Det är inte för inte som staden är en av Nya Zeelands främsta besöksmål
och om du kommer hit är det inte svårt att förstå varför. Staden ligger
vid stranden av kristallklara sjön Wakatipu, omgiven av bergskedjor och
landskapet är minst sagt magiskt. Det är ganska förståeligt att producen-

Queenstown och Southern Lakes har utsetts till en av Lonely Planet
10 bästa platser att besöka år 2012. Utan tvekan är Queenstown en av
Nya Zeelands populäraste städer, mest känt som en äventyrsplats, där
man kan åka skidor på morgonen och vattenskidor på eftermiddagen.
Queenstown har i århundranden lockat till sig äventyrare, guldsökare, filmregissörer, och vinälskare och ligger inklämd mellan de ma-
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råden. Tjugo minuter från Queenstown ligger Arrowtown, en gammal
guldgrävarstad som hade över 7 000 invånare under 1800-talet. Då guldet tog slut försvann också invånarna från staden och idag bor här cirka
2 000 invånare. Staden är ett turistmål och i Arrowtown finns bland annat historiska byggnader som är välbevarade. Besök Lakes District Museum eller varför inte gå guldvaskning när du ändå är här.

terna av Sagan om ringen valde att spela in många scener i området runt
Queenstown. Är du här får du inte missa att besöka några av inspelningsplatserna. Det finns flera organiserade turer att välja mellan, exempelvis
Wakatipu Basin och Glenorchy. Besöker du Queenstown är en tur till
Glenorchy, några mil nordväst, ett måste. Naturen här ute är storslagen
och det finns flera vandringsleder man kan gå här om så man önskar. När
Lonely Planet har listat platsen är det inte minst på grund av hur vacker
platsen är. Det är också den bästa utgångspunkten för lugnare utflykter i
det vackra fjordlandskapet. Från Queenstown går det flera båtturer ut till
Milford Sound som tar dig ända ut till inloppet och det oändliga Stilla
havet. När man är här kan man också passa på att besöka The Fiordland
National Park. Det är inte bara den största nationalparken i Nya Zeeland, utan också en av de största i världen och den finns med på världsarvslistan. Vägen hit ut tar drygt tre timmar men ett annat alternativ
är att flyga från Queenstown. Parken uppvisar en mycket säregen natur
och fortfarande är området inte helt utforskat. Hela parken är så gott
som obebodd och betraktas som ett av världens största vildmarksom-

I Queenstown finns något för alla, både för äventyraren och den som
hellre vill uppleva promenader och vandringsleder, sightseeingturer eller
unna sig själv spabehandlingar eller shopping i bra modebutiker. Staden
har mer än 200 barer och restauranger och här finns också den populära
hamburgerbaren Ferburger, som man bara inte får missa om man är i
Queenstown. Deras fantastiska hemmagrillade hamburgare är helt klart
värda att köa för. Ett annat ställe är Skyline Restaurant på Bob’s Peak.
Dit tar man sig i linbana upp på berget. Bara det är en upplevelse och
härifrån har man en underbar utsikt över hela området. Queenstown är
en fantastiskt vacker stad som alltid gömmer sig i minnet.
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