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I det här numret av Down Under beger vi oss bland annat till Nya 

Zeeland och dess högsta berg Mount Cook/Aoraki. Vi får läsa om en 

historisk resa längs Australiens längsta flod Murray River. Kanske har 

ni redan nåtts av nyheten att ett av Australiens största band genom 

tiderna Midnight Oil planerar comeback med både skiva och turné 

overseas. Dessutom släpper politikern tillika sångaren i The Oils Pe-

ter Garrett sin soloskiva nästa månad. På tal om musik så har det väl 

inte undgått någon att AC/DC för tillfället har en tillfällig gästsångare 

i form av ingen mindre än Axl Rose. I förra numret av Down Under 

kunde ni läsa om att föreningen fyller 45 år. Vår huvudförening star-

tade år 1969 i Danmark och den svenska tillika jubilerande sektio-

nen/föreningen några år senare.  Vill även passa på att hälsa till alla 

våra medlemmar att ni är både varmt uppskattade och viktiga. Vi vill 

gärna att ni delar med er av era erfarenheter från resor och upplevel-

ser Down Under. I det här numret har vi utlyst en artikeltävling. Kom 

gärna och besök oss på våra föreläsningar runt om i landet. Kanske 

vill du föreläsa på din ort? Kontakta oss i så fall. Om du vill starta en 

studiecirkel och fördjupa dina kunskaper i något ämne kopplat till 

våra länder Down Under så har vi samarbete med Studiefrämjandet. 

Glöm inte att gilla oss på Facebook.  

Önskar er en varm och skön sommar!
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Chefredaktören

Mount Cook / Aoraki  7

Nya upplevelser och  
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Eurovision Song Contest på Globen i Stockholm för några veckor sedan 
blev en arrangörsmässig succé. Allt, från inramningen, ljud- och ljuseffek-
terna och den entusiastiska publiken till de professionella programledarna, 
bidrog till den härliga stämningen. Jag är ingen större fan av detta evene-
mang, men med australiska Dami Im som en av favoriterna, satte jag mig fak-
tiskt framför teven för att följa tävlingen. Hennes låt ”Sounds of silence” gick 
vidare från semifinalen och i finalen blev det en andraplats efter Ukraina. 
Men, hade man tillämpat samma regler som förra året hade Dami Im vun-
nit. Eurovision Song Contest är en jättestor sak i Australien och man hoppas 
givetvis att få en inbjudan till nästa års tävling också.

Sveriges television har nyligen ägnat tre entimmesprogram åt Stora bar-
riärrevet. Det första handlade om de djur som lever där och hur de utnyttjar 
korallrevets möjligheter för att skaffa föda och överleva. Det andra program-
met handlade om vilka djur som kommer dit, från land, från havet och från 
luften, för att föröka sig. Det tredje programmet handlade om barriärrevets 
aktuella situation och de hot som det är utsatt för.

Stora barriärrevet ligger utanför Queenslands kust och är världens största 
korallrev och utsågs till världsarv 1981. Det täcker en yta på 344 400 kvadrat-
kilometer och är 2 600 kilometer långt. Avståndet till land varierar mellan 10 
och 200 kilometer. Det rika djurlivet omfattar tusentals fiskarter, valar, delfi-
ner, krokodiler, blötdjur och flera hundra fågelarter. Även växtriket omfattar 
flera tusen arter. Det största hotet utgörs av korallblekning, som inträffar när 
vattnet är varmt. För att återhämtning ska ske måste temperaturen sjunka. 
Det är alltså klimatförändringarna som utgör hotet. Enligt en forskarrapport 
i vår är endast sju procent av revet opåverkat av korallblekning. Mitt enda 
besök på Stora barriärrevet var på Low Isles, 15 kilometer nordöst om Port 
Douglas, för elva år sedan. Det jag kommer ihåg var att upplevelsen var stor, 
men att de storslagna färgerna, som syns på alla turistbroschyrer, lyste med 
sin frånvaro. Det var kanske korallblekningen som jag hade lagt märke till.

James Cook var den förste européen som upptäckte Stora barriärrevet när 
han med sitt fartyg  Endeavour gick på grund där den 11 juni 1770. Expe-
ditionen kunde dock fortsätta. Vad som hände med skeppet är oklart, men 

marinarkeologer meddelade i början av maj att de tror att skeppet, tillsam-
mans med tolv andra skepp, sänktes av britterna utanför Newport Harbour 
utanför den amerikanska staten Rhode Island 1778. Anledningen till att skep-
pen sänktes var ett försök att förhindra fransmännen från att erövra delstaten 
under det amerikanska inbördeskriget.

”Törstig koala stoppade cyklist” var rubriken på en TT-artikel i Dagens 
Nyheter. Det var mycket hett i Australien, trots att hösten närmade sig i mars 
månad, och för att släcka törsten hade koalan klättrat upp på en cyklists fram-
hjul för att få en klunk ur hans vattenflaska. Och vem hade inte hjälp en koala 
om man hade fått chansen?

Hett gick det också till i Nya Zeelands parlament den 11 maj. Premiär-
minister John Key blev utkastad efter att ha trotsat talmannens order om att 
sluta prata. Trots att talmannen ställde sig upp och stängde av mikrofonen 
fortsatte John Key att prata. 

På Nya Zeeland händer också positiva saker.  Man hoppas att kaka-
pon, världens mest sällsynta papegoja, kan återvända till sin naturliga miljö. 
Efter flera decenniers räddningsarbete överlevde i år rekordmånga (36) kaka-
poungar häckningsperioden. Totalt finns nu 125 fåglar i livet. Kakapon var 
en av Nya Zeelands vanligaste fåglar, men med européernas intåg och deras 
följeslagare råttor och katter, blev kakapon, som inte kan flyga, ett lätt byte. 
Och så kan man glädja sig åt att landet hamnar på femte plats i reportrar utan 
gränsers pressfrihetsindex 2016. Samtliga nordiska länder hamnade på tio-i-
topp-listan, med Finland som landet med den största rankade pressfriheten, 
medan Australien hamnade utanför.

Nu har vi åter en sommar framför oss med kanske utlandsresor till spän-
nande länder och platser. Jag stannar i Sverige under sommaren, men pla-
nerar att njuta av en andra sommar senare i år då turen går till Australien, 
närmare bestämt till Tasmanien och Perth i västra delen av landet. Det ser jag 
fram emot. Jag hoppas också att du som läsare, som åker till något av våra de-
stinationsländer, bidrar med artiklar till Down Under och erfarenheter som 
du är villig att dela med dig av i form av föreläsningar.«
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MurrAy river
Text & Foto: Karin Erskine

En helg i mars bestämmer vi oss för att se oss om i Victorias nordvästra de-
lar och målet är att se Swan Hill och Echucha som ligger längs Australiens 
längsta flod Murray River. Vi siktar först på att åka till Swan Hill som ligger 
fyra timmar från vår startpunkt Melbourne. Vi delar upp resan genom att 
stanna och fika på ett lokalt bageri i ett litet samhälle längs vägen. Australiens 
bagerier erbjuder ett annorlunda utbud än det svenska och vi knaprar bacon-
bröd och fruktsallad vid ett bord utanför entrén.  

Efter lite lek med sonen på 1,5 år kör vi i två timmar till. Vi susar 
fram genom odlingslandskap och glesa träddungar, ser betande får och 
passerar en grupp sjöar vid byn Lake Charm, där motorbåtar drar fram 
vattenskidåkare i full fart. Medan solen sänker sig rullar vi slutligen in 
i Swan Hill och checkar in på vårt motell för natten, ett rum med eget 
badrum och pentry. Middag äter vi i närheten av en lekpark där sonen 
äntligen får släppa loss energin efter allt bilsittande. Benen spritter och 
det är full fart framåt. 

När det börjar skymma åker vi till motellet och gör i ordning lillkillens 
resesäng. Vi vuxna tar en kopp te och lillen får en nappflaska med mjölk. 
Välling är inget som finns i Australien utan här är det mjölk som gäller. 
Vi lägger oss tidigt för dagen därpå ska vi ut på upptäcktsfärd i Swan Hill.

Swan Hill
Morgonen kommer med solsken och stigande temperatur, +30 grader säger 
väderprognosen! Vi delar en stor australiensisk frukost med ägg, bacon, bö-
nor, champinjoner med mera, på ett fullsatt café innan vi börjar vårt turis-
tande i Swan Hill. Staden är ett litet odlingssamhälle som ligger i vad som 
ibland kallas för ”Australia’s food bowl”. Området här längs Murray River är 
otroligt bördigt då det har milt medelhavsklimat och god vattentillgång. Här 

odlas främst citrusfrukter och vindruvor och varje år hålls en mat- och vin 
festival som drar tusentals besökare. Swan Hill uppmärksammas också för sin 
nybyggarhistoria och idag ska vi gå på museum.

Swan Hill Pioneer Settlement
Swan Hill Pioneer Settlement är ett friluftsmuseum med blandade 1800-tals-
byggnader som flyttats hit från olika platser i trakten och funnit ett nytt hem 
i pionjärbyn. Små grusvägar leder oss runt och vi börjar vår vandring i vagn-
skjulets skugga där droskor och vagnar från olika användningsområden finns 
utställda. Där finns postvagnen, bröllopsvagnen, godsvagnen och till och 
med en likvagn.

Utanför det stora skjulet möts vi av liv och rörelse då en veteranbils-
klubb, som visat upp sina fordon på morgonen, är på väg ut från området. 
Vår son tittar storögt på bilarna, pekar och säger ”tut tut” när de rullar iväg.

Bilarna försvinner utanför grinden och vi knallar vidare genom byn. 
Inne i husen pågår det också aktiviteter. Man kan bland annat bli foto-
graferad iklädd tidsenliga kläder hos fotografen, se hästskor bli smidda 
i smedjan och i traktorstallet tas maskinerna då och då ut på en upp-
visningstur. Det rör sig både här och där och både stor och liten hittar 
intressanta saker att titta på.

Vi kikar in i de flesta byggnader och uthus och får se hur ett hem 
kunde se ut på 1800-talet. Det är mörkt inomhus trots att det är mitt på 
förmiddagen så man kan ana hur mörkt det bör ha varit om kvällarna. 
Vi besöker hönsen, men lillen som nyfiket stoppar in ett finger genom 
hönsnätet blir biten i fingret och tårarna sprutar. Vi tröstar med kramar 
och muntrar upp honom med en rundtur med häst och vagn. 

När det är dags för lillkillen att sova sin eftermiddagslur lämnar vi 

24 timmar historia längs



6

Swan Hill och kör, sittandes i sval luftkonditionering, mot vårt nästa mål, 
Echucha, cirka 16 mil uppströms Murray River. 

Echucha och Murray River
Lagom till att vi rullar in i Echucha vaknar sonen upp från sin slummer och 
vi är redo för nästa aktivitet; att åka ångpaddelbåt på Murray River. Vi har 
lyckats boka de sista biljetterna till avgången klockan tre och strosar ner till 
kajen där Paddle Steamer Emmylou ligger och väntar på oss. 

Precis som Swan Hill ligger Echucha på stranden av Murray River och 
flodens betydelse för bygden har även här varit speciell. Den cirka 250 mil 
långa floden har varit en viktig transportväg för varor och gods som frak-
tats från odlarna här till handlarna i söder. Murray River sträcker sig ge-
nom ett stort område och rinner från de australiska bergslandskapen över 
Victorias, New South Wales och South Australias slättlandskap innan den 
till slut mynnar ut i Lake Alexandria, nära Adelaide. 

Transportknuten Echucha
Under 1800-talet växte Echucha drastiskt då staden var den punkt längs flo-
den som hade den kortaste sträckan, landvägen, till storstaden Melbourne. 
En viktig transportknut växte fram och Echucha blev Australiens största in-
landshamn. Ull, vete, boskap och timmer fraktades med ångpaddelbåtar och 
lastades av här för vidare transport med tåg söderut. 

I och med järnvägens utvidgning, minskade flodens betydelse för 
transporter och idag fraktas inga handelsvaror längre på vattnet. Trots 
detta tuffar dock båtarna fram som förr för Echucha är med sin trans-
porthistoria ett populärt resmål och strömmen av turister hit är stark. De 
kommer för att strosa längs den gamla hamngatan och se resterna av den 
en gång 400 meter långa kajen, men framför allt för att känna historiens 
vingslag under en tur på en av de imponerande ångpaddelbåtarna.  

Ångpaddelbåtarna
Echucha har ett flytande museum med världens största samling av bevarade 
och fungerande ångpaddelbåtar. Turer erbjuds med båtar som PS Canber-
ra, Pride of the Murray, PS Pevensey med flera som är byggda i mitten på 
1800-talet till tidiga 1900-talet. PS Adelaide, byggd 1866, stoltserar med att 
vara världens äldsta flodbåt med träskrov. 

Utbudet av turer är varierat och passagerare kan välja mellan korta 
entimmesturer och längre turer med lunch- eller middagsservering, till 
turer med övernattning där båten paddlar längs Murray River. 

Min familj tar den kortare entimmesturen på PS Emmylou, som 
byggdes 1980-82 som en replika av de äldre 1900-tals båtarna och har en 
restaurerad ångmotor från 1906. Exteriören, interiören, ångmotorn och 
skovlarna på paddelhjulen är fascinerande att beskåda för stor och liten. 
Ångmotorn huffar och puffar, vattenhjulens skovlar plaskar spännande 
och vattnets stänk och bubblor som ses genom trädäcket inbjuder till 
glada tillrop och skratt. När PS Emmylou åter lagt till vid kajen avslutar vi 
vår vistelse med lite lek i en lekpark och glass på ett café. 

Hemfärd
Vi vänder åter mot Melbourne medan solens dalande strålar ger de vajande 
gräsfälten utanför Echucha en gyllene nyans. Det är en fin kväll. Perfekt för en 
roadtrip. Musik måste man ju ha på roadtrip och den står lillkillen i baksätet 
för. Han sjunger ”iaiaoooo”, från barnsången ”Pär Olsson hade en bonnagård” 
och snart har vi allsång i bilen. Visste ni att Pär Olsson hade både kakadua och 
krokodil på sin gård?!

Innan mörkret faller tar vi ett middagsstopp i en park i Bendigo och 
får se en jättestaty av Marilyn Monroe, som reser sig ett tiotal meter upp i 
luften med kjolen flygandes åt alla håll som den klassiska bilden de flesta 
känner igen.  Vi hade gärna sett utställningen om henne men det är något 
vi får spara till en annan resa!«
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Text & Foto: Tomas Eisner & Margot Garmelius

Vi lyckades pricka in en av sommarens finaste dagar för vårt besök 
vid Mount Cook. För att ha en möjlighet att se hela massivet behöver det 
vara en klar fin dag, då det inte är några moln som skymmer toppen och 
glaciärerna runt omkring.

Den här dagen, två dagar före julafton, var det så fint att flera lokalt 
boende stannade till för att titta och fotografera den fantastiska utsikten 
över sjön och berget. Det var helt magiskt. Det är svårt att återge fär-
gerna på ett fotografi men den turkosa färgen på vattnet i Lake Pukaki, 
som ligger vid foten av bergsmassivet, kunde trollbinda oss och gav hela 
utsikten en fantastisk inramning. Det är definitivt värt en omväg för att 
se, i alla fall en sådan här fantastisk dag. 

Mount Cook, eller Aoraki som berget heter på maori, är med sina  
3 754 meter Nya Zeelands högsta berg. Det ligger i Sydalperna, bergskedjan 
som löper längs med stora delar av den västra delen av Sydön och det är en 
mycket populär turistattraktion och en favoritutmaning för bergsklättrare. 
Massivet består egentligen av tre toppar, varav de två lägre, Low Peak och 
Middle Peak, ligger söder om den högsta, High Peak. 

Runt om de tre topparna ligger glaciärerna Tasman Glacier och 

Hooker Glacier och det är dessa glaciärer som förser sjön framför mas-
sivet, Lake Pukaki, med avlagringar och sediment som gör att vattnet bli 
turkost och skimrar fantastiskt vackert när solen skiner på vattenytan. 

Mt Cook ligger i Aoraki/Mount Cook Nationalpark, som tillsam-
mans med Westland Nationalpark, Mount Aspiring Nationalpark och Fi-
ordland Nationalpark är listat som världsarvsområde av Unesco. 40 procent 
av Aoraki/Mount Cook Nationalpark består av glaciärer så ni förstår att det 
är riktigt stora områden som är ständigt snötäckta.

De första som lyckades nå toppen av Mount Cook var förstås tre 
nyazeeländare, Fyfe, Clarke och Graham som på juldagen 1894 besteg 
berget för första gången.

En mer namnkunnig person, Sir Edmund Hillary, övade i detta om-
råde inför sin bestigning av världens högsta berg, Mount Everest (se 
faktaruta).

 
När vi stannade vid Lake Pukaki, på vår resa mot Mount Cook, blev 
vi helt betagna av den fantastiska färgen på vattnet i sjön, i kontrast mot 
himlen och bergsmassivet i bakgrunden och med toppen på Mt Cook och 

Mount Cook /AorAki 
– Nya Zeelands högsta berg



8

glaciärerna som fond. Vi bad en av de många turisterna som stannat på 
parkeringen vid sjön att ta ett fotografi av oss som vi sedan använde för att 
skicka en julhälsning till alla våra vänner på Facebook. Detta var ju bara 
några dagar före julafton så det passade alldeles utmärkt som underlag för 
vår hälsning. En mer fantastisk bakgrund på ett foto kan man knappast 
få. Efter att vi tillbringat en bra stund med att bara njuta av utsikten begav 
vi oss upp till nationalparken och till foten av bergsmassivet, där Mount 
Cook Village ligger. Byn är belägen cirka 12  kilometer söder om toppen 
på Aoraki/Mount Cook och den är utgångspunkten för turister och bergs-
klättrare i området. Det finns flera bra vandringsleder även för den som inte 
är en van bergsklättrare. Härifrån finns det också möjlighet att följa med 
på organiserade turer upp till glaciärerna och det finns även många andra 
utflykter som utgår från Mount Cook Village. Det finns också möjlighet att 
göra sightseeing från luften, med helikopter, som inkluderar en landning 
på en av glaciärerna så man får känna på hur det är att gå på snön här uppe. 

I Mount Cook Village ligger också  ”The Hermitage Hotel” och där finns, 
förutom övernattningsmöjligheter, en permanent utställning om Sir Ed-
mund Hillary och hans expedition till Mount Everest. 

I utställningen kan man dels få mycket information om honom själv 
och hans liv, dels en hel del av de saker som han hade med sig för att 
klara av bestigningen av Everest. Här finns bland annat mycket sparat 
material, kläder, olika hjälpmedel, fordon och annat som användes inför 
och under bestigningen av världens högsta berg.

När vi sedan lämnade bergsmassivet efter ett långt stopp i det fantastiska 
vädret, kände vi oss mycket lyckligt lottade att vi fått se en av Nya Zeelands 
främsta turistattraktioner i en så underbar inramning som det nu blev.«

Sir Edmund Hillary föddes år 1919 i Tuakau på 
Nordön och blev den 29 maj 1953 den förste som tog 
sig upp till toppen av jordens högsta berg - Mount 
Everest. Det gjorde han tillsammans med sherpan 
Tenzing Norgay.

Hillary tränade mycket på, och omkring, Mount 
Cook för att förbereda sig inför expeditionen och 
han besteg Mount Cook första gången i januari 
1948. Han adlades av Drottning Elizabeth den 
6 juni 1953 efter att han lyckades nå toppen av 
Mount Everest. Sir Edmund Hillary dog 2008, då 88 
år gammal. 
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Text & Foto: Jenny  Hedström

År 1999 landade vi i Auckland för första gången och då stod studier/
praktik på programmet. Vi trivdes så oerhört bra att vi redan innan vi åkte 
hem hade planerat att komma tillbaka efter avslutade studier och arbetslivs-
erfarenhet. År 2002 var vi på plats igen för att arbeta och vi stannade då i 11 
månader. Tack vare att ett av våra yrken fanns på ”bristyrkeslistan” var det 
lätt att hitta arbetet som gav oss möjlighet att ansöka om arbetsvisum för oss 
båda. Nya Zeeland och livet här med ett, för oss svenskar, gott klimat året 
runt som inbjuder till en aktiv livsstil utomhus, passar oss utmärkt! 

Vårt mål har varit att besöka detta fantastiska land vart femte år och 
vi har ett stående NZ-konto där vi försöker sätta undan lite pengar då 
och då. Vi har hittills lyckats resa dit med 3,5 års mellanrum och hoppas 
att det blir många fler tillfällen i framtiden. De senaste tre resorna har 

varit med barn. Vintern 2009-2010 hyrde vi ett hus i Pauanui, Coro-
mandel, med våra två söner som då var 3,5 år respektive 6 månader. Vi 
stannade i fyra månader och vår äldste son gick på förskolan på orten 
två dagar/vecka. Vi hade en fantastisk tid och längtan tillbaka var stor.

Vi visste vad Nya Zeeland har att erbjuda och när vardagen snurrade på 
som bäst här hemma var det lätt att drömma sig bort till en annan tillvaro 
i en annan del av världen. Nya planer började åter smidas och efter vår 
dotters ankomst julafton 2012 bestämde vi oss för att åka i slutet av okto-
ber året därpå.  Liksom förra gången planerade vi att vara föräldralediga 
tillsammans under dessa månader (en fantastisk förmån som vår svenska 
socialförsäkring erbjuder!). Med tre barn, varav en i skolåldern, var det en 

Med tre bArn 
på andra sidan klotet

drömmen om landet på andra sidan jordklotet började efter kontakt med 
vänskapsföreningens tidning och bilder som fick oss att börja längta. detta var drygt 

20 år sedan och sedan dess har vi varit tillbaka i landet vi drömde om fem gånger. 
det senaste tillfället var vintern 2013-14 med våra tre barn som då var 1, 4 och 7 år.

Familjen på utflykt till 
Wentworth Falls
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hel del som skulle falla på plats och planeras för. Som tur är visste vi 
att alla förberedelser och allt arbete före avresan skulle vara mödan 
värd när vi väl lämnat vår trygga tillvaro därhemma.

Efter planering med våra arbetsgivare samt skolan för vår 
äldste son var de ”stora” bitarna på plats. Nästa steg var att ordna 
med boende och eftersom vi ville tillbaka till samma ort som förra 
gången, var det dags att dra i de kontakter vi fått under den se-
naste vistelsen. En av dessa gav utdelning och vi fick hyra grannlä-
genheten där vi bodde senast, vilket gav lite känslan av att komma 
”hem”!

Väl på plats var det nu dags att skapa vår nya ”vardag” med 
hemskolning för vår äldste son och förskola två dagar/vecka för 
lillebror. Förskolan hade vi ju positiv erfarenhet av sedan förra 
vistelsen och flera fröknar fanns kvar, vilket kändes tryggt. Dess-
utom var flera familjer bekanta och vi kom därför snabbt in i ge-
menskapen igen. Vår sons skola i Sverige var oerhört stöttande 
i att skapa bra förutsättningar för att vi skulle kunna undervisa 
honom hemma och hade gjort ett fantastiskt arbete med upplägg 
för en bortavaro på fyra månader.

Vardagen varvades med skola, strandliv och utflykter, mesta-
dels på Coromandel med omnejd. Tack vare vårt bilinköp vid an-
komsten hade vi friheten att ta oss runt på egen hand. Vi tog del av 
allt som vår lilla ort hade att erbjuda, vilket är en hel del sommartid, 
och det gjorde att vi snabbt fick många nya vänner, både vi vuxna 
och våra barn.  Nyazeeländare är oerhört gästvänliga och vi bjöds in 
till många trevligheter såsom BBQ (barbeque), barnkalas, julfirande, 
utflykter och en massa annat skoj. Våra vänner fick oss verkligen att 
känna oss hemma och att vi var en del av gemenskapen. Våra söner 
tränade friidrott varje vecka med ortens barn och det var en trevlig 
aktivitet som alltid avslutades med gemensam korvgrillning.

På förskolan hölls många arrangemang inför julen och utflykt till 
julshow, uppträdande i kyrkan med julsånger, gemensamt ”julbord” 
med julklappsutdelning var några av dem. Vi gjorde också några be-
sök på ortens skola där vår äldste son deltog på en friidrottsdag, en 
talangjakt samt en ”vanlig” skoldag.

Under vår vistelse fick vi även tillfälle att resa runt i landet 
under några veckor. Vi besökte vänner utanför Auckland och i 
Tauranga. Vi spenderade några dagar i Auckland och besökte 
gamla ”favoritplatser” där surfstranden Piha, på västkusten utan-
för Auckland, har en speciell plats i våra hjärtan och är ett ställe vi 
alltid kommer tillbaka till. Vi tog också en tur till Waitomo Glow-
worm Caves där vi fick se lysmaskar (unika för Nya Zeeland) i 
grottor där kalksten skapat de mest fantastiska kreationer. Akus-
tiken är slående och man håller även konserter under jord här. I 
närheten, Matamata, fanns också Hobbiton dit vi styrde vår kosa. 
Inspelningsplatsen av Sagan om ringen och Hobbit-filmerna, som 
bevarats av familjen Alexander, som äger farmen där den ligger, 
var väl värt ett besök med sina 44 unika hobbithålor, kvarn, bro, 
trädgårdar och värdshuset The Green Dragon Pub.

Vår tid på Nya Zeeland kom att bli ännu bättre än vi vågat hoppas 
på och alla härliga människor vi lärde känna har starkt bidragit till 
detta. Att få vara en del av samhället och gemenskapen har varit helt 
avgörande och vi har fått vänner och minnen för livet. Många här 
hemma har sagt till oss att de önskat våga göra samma sak och bryta 
vardagen med ett äventyr. Till alla er som funderar säger vi – VÅGA! 
Vi har fått göra en del andra val i vår vardag för att kunna förverkliga 
våra drömmar och för oss har det varit väl värt det.«

Paunaui

Piha

Hobbiton
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Artikeltävling

Var med och tävla i vår artikeltävling. 
Av de artiklar som publiceras i våra fyra ut-
gåvor av down under i år kommer vi att utse 
en vinnare som belönas med, förutom det 
normala arvodet,  en summa på 1 000 kro-
nor. skriv om din resa eller upplevelser down 
under.

skicka artikeln till:
lars.wallin@australien-nyazeeland.se

Skrivregler för Down Under
Den normala längden av en artikel skall omfatta cirka 4 450 tecken eller 
cirka 700 ord. Om artikeln förväntas över eller underskrida gränsen – 
kontakta redaktören. Dessa regler är till för att innehållet i Down Under 
skall upplevas på ett enhetligt sätt.

Rubrik
Kort och slagkraftig

Underrubriker
Mycket korta – max tre ord

Ingress
Börja artikeln med något som direkt fångar läsarens intresse.
Förkortningar
 
Undvik förkortningar såsom t ex, ca, mm, dvs,. Skriv ut dem till exempel, 
cirka, med mera, det vill säga.

Siffror
Siffror under 10 skall skrivas i text – åtta. Om en mening inleds med en 
siffra skall den skrivas i text, oavsett talets storlek. Om en mening inleds 
med ett årtal skall det stå År före – År 2012. Tal över 999 skall skrivas 1 
000 (tusen), 10 000 (tiotusen) och så vidare.

Down Under
Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch Epost: erwin.apitzsch@psy.lu.se
Chefredaktör: Lars Wallin Epost: lars@larswallin.nu
Annonsbokning: Tomas Eisner Epost: tomas.eisner@sca.amadeus.com
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MedleMsförMåner
Nyheter &

Dami Im nära att vinna Eurovision song contest 2016
Dami Im som tävlade för Australien i Eurovision song contest 2016 var 
endast 23 poäng från att vinna hela tävlingen. ”Trots att marginalen var 
liten så representerar den ett stort framsteg för Australien, ett land som bara 
deltagit två gånger i tävlingens 61-årige historia”, skriver Sydney Morning 
Heralds Michael Idato.

 
Australien till valurnorna
Den 2 juli är det dags för Australiens befolkning att gå till valurnorna med-
delar landets premiärminister Malcolm Turnbull. Landet har haft en turbu-
lent politisk tid bakom sig och Turnbull är den fjärde premiärministern på 
tre år. Turnbull utmanas av oppositionsledaren Labors Bill Shorten. Enligt 
den senaste opinionsmätningen är det helt jämnt mellan Labor och den 
styrande koalitionen med Liberalerna och Nationella partiet.

Ingen ny flagga 
för Nya Zeeland
Drygt 1,2 miljoner människor röstade 
för att behålla den gamla, mot om-
kring 900 000 röster på den nya, enligt 
ett uttalande från den nyzeeländska 

regeringen. Premiärminister John Key stöttade den nya flaggan med brittiska 
unionsflaggan i övre vänstra hörnet, och en ny blåsvart med en ormbunke.

Midnight Oil återförenas och 
Peter Garrett släpper soloskiva
Den 4 maj skrev det legendariska, 
tillika ett av Australiens största band 
genom tiderna Midnight Oil på sin 
hemsida att bandet planerar en åter-
förening och en omfattande turné. 
Fler goda nyheter för alla som saknat 
The Oil´s är att sångaren Peter Gar-
rett i dagarna släppt sin debutsolo-

singel ”Tall Trees” och inom kort debutalbumet ”A version of now”.

Indigenous Tourism Roadshow in Europé
Eleven Indigenous Tourism Champions were nominated by their respec-
tive states to represent their product on a 12-day Indigenous Tourism Ro-
adshow hosted by Tourism Australia this month. The Champions gave pre-

sentations to product managers, tour operators, media and key distribution 
partners in Paris, Frankfurt, Munich, Trier and Hamburg, training over 350 
Aussie Specialist agents. Following the Roadshow, the Champions had a de-
dicated presence at ITB Berlin, the world’s leading travel trade show. The 
roadshow was supported by Australia’s state and territory organisations and 
Qantas Airways.To view ABC News coverage of the Roadshow: 
www.abc.net.au/news/2016-03-24/indigenous-tourism-europe/7275372

Follow the 2016 GoPro Athlete Summit
Up to one hundred of the world’s top extreme sports athletes have met 
on the Gold Coast in Queensland to film three days of adrenalin-fuelled 
fun and share their content with the world. The line-up of international 
sporting stars includes Olympians, endurance and adventure athletes, sky-
divers, swimmers, surfers, snowboarders, wakeboarders, skateboarders, 
BMX riders, motorcyclists and rally drivers. See some of the content on 
Australia.com.

Milawa’s Brown Brothers Wines Join 
Ultimate Winery Experiences Australia
Milawa’s Brown Brothers Wines is now the 17th member of Ultimate Wine-
ry Experiences Australia (UWEA). UWEA is a collection of Australian wi-
neries that offer premium experiences beyond the cellar door. At the same 
time, UWEA has created The Victorian Wine Trail, a five-day, self-drive 
itinerary incorporating winery experiences at all of the UWEA Victorian 
wineries. www.ultimatewineryexperiences.com.au/blog/latest-news/71/
uwea-welcomes-brown-brothers-milawa/

Förvirring kring jubileum
I förra numret kunde ni läsa om att föreningen fyller 45 år. Vår huvud-
förening i Danmark startade år 1969 och den svenska tillika jubilerande 
sektionen/föreningen några år senare.

SEIT Outback Welcome a New Aboriginal Guided Tour at Uluru
SEIT Outback Australia has formed a new partnership with Sammy Wilson, 
a local Anangu Traditional Owner, to give an authentic Aboriginal guided 
tour with the traditional owners of Uluru. The seven-hour tour will visit the 
homelands of the Uluru traditional owners, and travel on remote bush tracks, 
all with spectacular views of Uluru, Kata Tjuta and the desert landscape. 
www.seitoutbackaustralia.com.au/SEIT-PATJI---Aboriginal-Guided-
Tour-with-Traditional-Owners-of-Uluru/
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Jamala Wildlife Lodge Teams up 
with The Truffle Farm for Canberra Festival
From June to August, The Truffle Festival in Canberra marks the harvest 
of the Black Winter Truffle with the ultimate foodie festival. This year, a 
collaboration between Jamala Wildlife Lodge and The Truffle Farm at Ma-
jura is a highlight. On top of the overnight stay at the National Zoo and 
Aquarium’s resort, guests will get to enjoy a five-course truffle degustation 
dinner, with local truffles, plus a private tour to get up close and personal 
with the zoo’s animals. www.trufflefestival.com.au
 

Sage Hotel Opening in West Perth
Sage Hotel, a four-star boutique hotel is set to open in West Perth, following 
a $35 million redevelopment of a landmark heritage-listed building. Sage 
Hotel will bring modern elements to the heritage site, providing a unique 
accommodation offering for the inner city market. Scheduled to open in 
mid-May 2016. www.snhgroup.com 
 

Nitmiluk now touring the Cutta Cutta Caves, Northern Territory
Nitmiluk Tours are running guided tours through the tropical limestone ca-
ves system in the Cutta Cutta Caves Nature Park, located 27 kilometres (17 
miles) south of Katherine, Northern Territory. The park also offers a Tropical 
Woodland walk, with information for visitors about the local flora and fauna. 
www.nitmiluktours.com.au

Dunedin Cadbury Chocolate Carnival
16 - 22 July 10am - 5pm New Zealand’s City of the South gets a chocolate 
coating in July as people of all ages enjoy a week of chocolaty fun at Du-
nedin Cadbury Chocolate Carnival. cadbury.co.nz/joy/carnival

Beervana
12-13 August 2016. Over 200 craft beers, unique brews, good tunes and 
great food await at Beervana, Wellington’s craft beer festival. 
www.beervana.co.nz

Visa Wellington On a Plate
12-28 August 2016. The culinary capital celebrates two weeks of gastrono-
mic delights with the tastiest food festival, Visa Wellington On a Plate. 
www.wellingtononaplate.com

Matariki
6 June - 30 July When the Matariki star cluster rises into the skies of New 
Zealand, it signals a month-long celebration across the country of the Mao-
ri New Year. www.matarikifestival.org.nz

 
Organisationsmedlemskap 
i Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland
Nu är det möjligt för organisationer, föreningar och olika typer av 
sammanslutningar att bli medlemmar i Vänskapsföreningen Aus-
tralien/Nya Zeeland. Organisationsmedlemskapet innebär att orga-
nisationen erhåller ett visst antal av medlemstidningen Down Un-
der. För mer information kontakta ordföranden Erwin Apitzsch  
 erwin.apitzsch@australien-nyazeeland.se

Australiska Nya Zeeländska 
Vänskapsföreningen i samarbete 
med Studiefrämjandet
Är ni minst tre personer och intressera-
de av något ämne kopplat till Australien 
eller Nya Zeeland. Starta en studiecirkel 

hos vår samarbetspartner Studiefrämjandet. Kontakta ditt lokala kontor för 
information om vad ni kan få hjälp med. www.studieframjandet.se

Swedes in Australia
Idén bakom Swedes In Australia är 
att hjälpa Australien-intresserade 
svenskar att förstå hur det funkar att 
resa och bo i Australien, samt att göra 
det lättare för australiensvenskar att 
hitta och lära känna varandra. 
www.swedesinaustralia.com

Åsa Duffy
föreningsambassadör på Nya Zeeland 

Vänskapsföreningens ambassadör på 
plats i Auckland, Nya Zeeland. 
Som medlem i AUSNZFS kan du 
ställa frågor till Åsa. 
duffy.asa@gmail.com
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Text: Clas Hardebäck - Foto: Lars Wallin

Western Australia ligger avsides med australiska mått mätt. Tre 
timmar med flyg eller fem dagar med bil från Adelaide! Närmaste huvud-
stad är Djakarta. Det utgör en tredjedel av Australiens yta med Perth som 
huvudpunkt.

Vinmässigt var det just kring Perth som det började 1829 men som så 
många andra vinområden så visade sig Swan Valley och Perth Hills vara 
i varmaste laget. Här ligger ändå den största vinfirman Houghton men 
druvorna tas till stor del från andra håll. De producerar stora mängder 
standardviner men har också några riktiga toppar såsom Jack Mann Ca-
bernet/Shiraz/Malbec. Vinet har fått namn av den legendariske vinmaka-
ren Jack Mann som svarade för 51 årgångar av Houghtons viner!

  År 1965 gjordes en vetenskaplig studie som pekade ut Margaret River som 
ett lämpligt område för vinodling och intresset började spira.  Ett antal pi-
onjärer (och märkligt nog ett flertal läkare) sökte sig hit på sent 60-tal och 
fann halvön Margaret River som har det iskalla havet på tre sidor. Pionjä-
rerna var till exempel Tom Cullitty på Vasse Felix, David Hohnen på Cape 
Mentelle  och Kevin och Di Cullen.  Denis Horgan på Leeuwin Estate var 
osäker om han skulle våga satsa på denna avlägsna plats, men blev överty-
gad när han fick ett bud av den legendariske Robert Mondavi i Napa Valley 
som ville köpa egendomen! 

Här gjorde man sig sedan kända för utmärkta klassiska viner i lite eu-
ropeisk stil, balanserad Chardonnay med lagom mycket fat, stram Caber-
net/Merlot med fin svartavinbärsfrukt och eleganta tanniner. Flera av de 
tidiga firmorna är fortfarande ledande inom denna stil, som Vasse Felix 
med sin Heytsbury Chardonnay eller Leeuwin Estate med sin Art Series 
Chardonnay och Cullen Wines med Diana Madeleine Cabernet/Merlot 

eller Cape Mentelle Cabernet Sauvignon.
En vintyp som är ganska typisk för Western Australia är den trevliga bland-
ningen av Sémillon och Sauvignon Blanc. SBS som den kallas, ger viner 
som påminner om vit Bordeaux med fyllighet av Sémillon och friskhet av 
Sauvignon Blanc och ibland en trevlig gnutta fat.

De senaste åren har utvecklingen av nya områden satt sökarljuset på det 
sydliga området Great Southern med områden som Frankland River, Pem-
berton, Albany och Mount Barker.

Här hittar vi firmor som Alkoomi, Salitage, Howard Park och Picardy 
Wines, som producerar typiska viner från ganska svalt klimat, Riesling, 
Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Howard Park Riesling som dök upp på sys-
tembolaget för en tid sedan är värd att prova. Om den upplevs som stram 
så skall ni veta att den blir fantastisk med 10 års lagring.

Det kan tyckas vara ett enkelt recept att söka svala områden och pro-
ducera vin i balanserad stil, men riskerna i svalare områden är många. 
Vädret nära ishavet blir betydligt mer osäkert med oförutsägbara oväder, 
regn som skapar fukt i vingården och fukt som skapar mögel- och svam-
pangrepp. Som så ofta kräver de bästa vingårdslägena en mycket omfat-
tande skötsel för att producera i nivå med sin potential. Fördelarna är 
ett svalare klimat med lång växtsäsong som skapar druvor med intensiv 
smak och bra syranivåer, ungefär som svenska jordgubbar.

Western Australia är kanske små med bara drygt 3 procent av Australiens 
vinproduktion, men de producerar mer än 20 procent av premium wines, 
det vill säga dyrare viner av extra hög kvalitet. Kvalitetsinriktningen kom-
mer säkerligen att fortsätta.«

western AustrAliA 
– 1/3 av Australien – 3 procent av vinet!
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Ningaloo Reef Resort, Coral Bay. Här är vi nu. Jag sitter på vår uteplats 
med en kopp kaffe bredvid mig. Grant ligger på sängen och läser. Semester !
I morse började jag med en promenad längs stranden. Här handlar det inte 
om hur många meter du kan gå på stranden, mer om kilometer. Stranden är 
hur lång som helst. Underbart att känna solens strålar värma ryggen och 
höra oceanens ljud. Lugnt vatten men som ni vet är det ju ändå aldrig tyst 
vid havet. Jag älskar det! 

Ningaloo Reef är listat som ett av våra världsarv och internationally 
recognised as one of Earth’s last ocean paradise. Totalt cirka 300 kilo-
meter långt sträcker sig detta rev på Australiens nordvästra kust. Lär 
finnas 500 olika tropiska fiskar och 220 olika koraller enligt turistin-
formationen vi tagit del av. Det största fringing reefs i världen, alltså 
korallrev direkt åtkomligt från beachen/stranden. Och även platsen där 
flest sköldpaddor lever och föder sina ungar.
 
Så när vi snorklar här är det bara att lägga sig på magen och koral-
lerna och fiskarna finns direkt under/framför oss! Vattnet är skönt och 
varmt men ändå kallare än när vi simmade med whalesharks i Exmouth. 
Här ligger det väl runt 22-23 grader. Men ju längre ut från stranden du 
kommer, ju varmare blir det. Beror på “Leeuwin current”, undervat-

tensströmmen som går här, hela vägen ner till Tasmanien faktiskt. 
Här erbjuds olika typer av boenden. Det finns camping, folk reser 

med husbil eller som vi, med hyrbil. Alla har bokat sitt boende innan 
de kommer hit. Den bungalow vi bor i visar sig vara riktigt rymlig. Fint 
inredd med klinkergolv, ljusa väggar och textilier, badrum, utrustat kök 
såväl som en liten uteplats. Jag räknade att det från vår bungslow är 
lite drygt 100 steg till stranden och oceanen. Här skulle jag lätt kunna 
stanna tre veckor, men vi nöjer oss med tre nätter. Inom nämnd resort 
har vi vad vi önskar. Man får till och med låna klädnypor att hänga upp 
tvätten med! Vi har några lugna och sköna dagar här och upplever fan-
tastiska solnedgångar som får oss att hisna!
 
I själva kärnan av hela boendeområdet finns både café, postkontor, 
souvenirbutik och en supermarket som erbjuder ett fantastiskt stort 
utbud av campingutrustning såväl som burkmat och ”det mest nöd-
vändiga”. För den som gillar baked beans måste denna affär vara ett 
himmelrike. Nu tillhör vi dock inte den skaran så vi väljer att äta kom-
mande middag i restaurangen. Bra beslut, för det var riktigt gott.   
På vår fortsatta resa väljer vi ”norr” vid den korsning vi kommer till.«

Ningaloo Reef Resort, 
Coral bay, WA

Text & Foto: Annica Reid
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Efter två rundresor i Nya Zeeland med nio års mellanrum har vi fortsatt stark 
längtan dit. Första gången startade vi i Christchurch på Sydön och avslutade 
i Auckland på Nordön. Andra gången kändes det naturligt att starta i Auck-
land. Christchurch fick då bli slutdestination. Vi ville både besöka nya platser 
och återse platser vi varit på. Återseenden kan bli en besvikelse, men inte. Att 
på nytt åka på vägar, gå på stigar, stanna på platser och träffa människor och 
djur vi tidigare mött kändes tryggt i en orolig värld. Vid båda tillfällena har vi 
bokat allt hemifrån – fyrhjulsdriven bil, förslag på färdvägar och B&B.  

Hav, skog, heta källor och berg i skön blandning 
Norra delen av Nordön präglas mycket av närheten till havet. Var och varan-
nan bil har en trailer med båt på släp. År 2013 följde vi kustvägen norrut 
från Auckland och gjorde ett första stopp vid Muriwai Beach, där den svarta 
sandstranden och klipporna med massor av vita, häckande havssulor bildar 
en sevärd kontrast. Vägarna norrut  kantades av blå och vita afrikas drottning 
och vid den första övernattningen i Omapere kunde vi blicka ut över jättelika 
sanddyner i havet. Efter alla dessa synintryck somnade vi ovaggade.                                        

Via många backar upp och ner, längs skogbeklädda kullar och med 
färjeturer tog vi oss vidare till Russel i hjärtat av Bay of Island, en gång 
Nya Zeelands huvudstad. Hav och öar i skön blandning. Här skulle vi 
kunnat stanna länge. Färden fortsatte dock  söderut via bland annat Ca-

thedral Cove. Lite svettigt att ta sig ner till ”Katedralen”, men desto skö-
nare att ta ett dopp i havet. År 2004 letade vi oss också fram till The Hot 
Water Beach i Mercury Bay.  

Att övernatta i Tairua på Coromandelhalvön är inte fel. Vid vårt förs-
ta besök där bodde vi högt upp med panoramautsikt över havet, andra 
gången nere i Tairua. Nära Coromandel Town besökte vi Waiau Water-
works med sina ler- och vattenskulpturer. Vi vågade faktiskt prova en del 
av lekredskapen. Ett annat ställe jag kan rekommendera är Rapaura Water 
gardens med dammar, fontäner, vattenfall, fantastiska hortensia och ankor. 

Guldstaden Waihi fick vi tips om att besöka av vårt värdpar i St. Ar-
naud 2004 och dit åkte vi gärna igen 2013. På huvudgatan finns flera fina 
statyer som illustrerar stadens historia. Förra gången verkade guldgru-
vans dagbrott lugnt, men vi såg att man jobbade med en stor borr på en 
av avsatserna. Längs huvudgatan finns bra matställen.

Men Nordön är inte bara präglad av havet. I regnskogen Waipoua Fo-
rest beundrade vi Tane Mahuta (skogens herre), som sägs vara det äldsta 
kauriträdet i Nya Zeeland med sina 1 000 år (eller 2 000 år enligt andra 
källor). Det är cirka 51,5 m högt och 13,8 m i omkrets.Vid dess fot kände 
jag mig minst sagt liten. 

Rotorua med sina varma källor och centra med maorikultur var ett 
måste både då och nu. I Therminal Wonderland såg vi att hetta från un-

nyA upplevelser oCh    kärA återseenden 

Queenstown kan man se 
uppifrån om man törs
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derjorden kan se ut på många sätt. Varma bad finns det också gott om 
i Rotorua- och Taupo-regionen, men vi valde ett svalkande bad i The 
Blue lake (Tikitapu). Den är verkligen blå. Vi har också vandrat runt i 
Redwoodskogen i Rotoruas utkant och njutit av soluppgången över Lake 
Tarawera och berget Teranaki.  

På väg söderut från Taupo stannade vi och beundrade de mäktiga 
Huka Falls. Imponerande är också de stora majs- och kiwiodlingarna 
skyddade av långa och höga häckar innan man kommer till mer även-
tyrliga områden som Tongariro National Park. Vi har båda gångerna be-
stigit några av bergen i nationalparken och övernattat med fin utsikt mot 
Mount Ruapehu. 

Grusvägen längs floden Whanganui kan rekommenderas även om 
den är lite kurvig. Där finns minnen från katolska missionärers besök i 
namnen, till exempel London och Jerusalem. I Jerusalem tittade vi in i 
en kyrka med en fin blandning av kristendom och maorikultur. Ingen 
bebyggelse att tala om, men vid ett konstgalleri efter vägen kunde vi få 
kaffe och klappa alpackor. Vid flodens utlopp ligger staden Wanganui. År 
2004 råkade vi komma medan det pågick en tävling i att äta hamburgare. 
Vem kunde äta mest på fem minuter? Hm. Då var det trevligare att via en 
tunnel och hiss ta sig upp till Durie Hill och tornet som byggts till minne 
av första världskriget, Durie Hill Memorial Tower. Orkar man gå de 176 
trappstegen får man en fin utsikt över staden och flodens utlopp. 

Från våra besök på Nordön minns vi också med glädje den charmiga 
staden Napier med sina Art deco-byggnader och förstås Nya Zeelands 
huvudstad Wellington.

Kära återseenden på Sydön
Färjeturerna över Cook Strait mellan Nord- och Sydön har varit fantastiska. 
Vad de tätt packade fåren gillar överfarten vet jag däremot inte. Till och från 
Picton har vi båda gångerna valt Queen Charlotte Drive. Den är visserligen 
kurvig, men bjuder på många vackra utsikter.  

I St. Arnaud har vi haft turen att bo på samma B&B båda gångerna 
med pratglada värdar som gett oss tips om sevärdheter och annat. Att se 
solnedgången bakom bergen från deras hus är en minnesvärd upplevelse. 

Ett lite längre stopp i Hanmer Spring var en självklarhet även 2013, 
inte minst för möjligheten att bada i de varma poolerna. Tar man sig dess-
utom upp genom Hanmer Springs Forest till ett utsiktstorn kan man nju-
ta av 360 graders natursceneri. Här passade vi också på att prova ortens 
vårdcentral eftersom jag behövde ta ett blodprov. Resultatet var positivt i 
alla avseenden,

Längs Sydöns östkust har vi bland annat besökt Kaikoura. Det var ty-
värr lite blåsigt, men väl värt ett besök inte minst för sina vingårdar och 
kolonier av pälssälar. Kuststaden Oamaru längre söderut besökte vi sent 
på kvällen 2004 för att se när världens minsta pingviner (Blue penguin) 
kommer upp ur havet för att övernatta i sina bon. Betydligt större, men 
inte lika levande, är Elephant Rocks i Duntroon, nära Kurow. 

Mt. Cook har vi bara sett på avstånd när vi besökt sjön Tekapo. Sjön 
med sitt turkosblå vatten och Mt. Cook bildar altartavla i ett litet kapell 
vid stranden. Lite av guldgrävartiden kan man ana i St. Bathans på Sydöns 
inland. Där finns bland annat charmiga Vulcan Hotel med god glass och 
en badsjö omgärdad av vita kalkstensklippor. 

Queenstown är förstås ett måste, inte minst för de möjligheter till 
äventyrliga sporter som erbjuds. Vill (läs törs) man inte prova kan man ju 
alltid titta på när skärmflygarna startar från Bob´s Peak eller när den ena 
efter den andra hoppar bungy jump från Kawarau Bridge, där världens 
första kommersiella hoppning startade 1988. Turer till Milford Sounds 
utgår bland annat från Queenstown. Den delen av Sydön har vi kvar. 

Första gången kom vi till Queenstown från västkusten och 2013 körde 
vi i motsatt riktning. Längs vägen mellan Queenstown och kusten, nära 
Wanaka,  ligger Puzzle World där vi har irrat runt i labyrinten och lurats 
av synvillor. Det finns också stopp vi kan rekommendera vid till exem-
pel Blue Pools, Thunder Creek Fall och Ship Creek-stranden med sina 

nyA upplevelser oCh    kärA återseenden Text & Foto: Birgitta Eriksson

Nya Zeelands national-
symbol i kvällssol

Tane Mahuta



18

originella stenar. Tyvärr är det också platser som sandflugorna gillar. 
Glaciärerna Fox respektive Franz Josef har vi förstås inte missat. Det är 
fascinerande att se hur regnskog med rödblommande pohutukawaträd 
och glaciärer möts. När vi jämför foton från Franz Josef-glaciären kan vi 
se att den hade smält en hel del på nio år.

Vägen mellan västkusten och östkusten över sydalperna ger också 
mängder av minnesvärda bilder, inte minst genom Arthurs pass. Där 
finns gott om Kea som ju inte bara är nyfikna utan också hungriga. År 
2013 var Christchurch slutstation. En stor del av de inre delarna av staden 
var nu byggarbetsplats efter de senaste jordbävningarna, 2011 och 2012.

Nära naturen på gravel roads
Särskilt Sydön har många spännande gravel roads genom obebyggda områ-
den. Eftersom vi hyrt fyrhjulsdriven bil valde vi ofta det alternativet även om 
det tog betydligt längre tid – smalt och krokigt, grindar att öppna och stänga, 
”fordar” att krypköra igenom. Men vilken natur! Turligt nog mötte vi nästan 
aldrig andra bilar. 

De flesta vägarna tillåter 100 km i timmen, men för att klara det be-
höver man nog vara rallyförare. Möten är minst sagt nervpirrande på de 
smala grusvägarna, som när vi mötte två fårtransporter med släp. Som tur 
var hade vi förvarnats av en farmare. 

Hakataramea Pass åkte vi genom både 2004 och 2013 fast från olika 
håll. Att köra upp på samma kulle som första gången och blicka ut över 
vidderna är en härlig känsla. Men wallabyn vi fotat där första gången såg 
vi inte till. (Enligt lokalbefolkningen finns det inga.) Längs den tre mil 
långa vägen genom Danseys Pass finns en lavendelodling med butik ute i 
ödemarken. I passets ena ände kan man stanna vid det charmiga Danseys 
Pass Coach Inn. Känslan att både känna igen sig och på nytt träffa hunden 
Josefin som tiggde vid vårt bord för nio år sedan var mycket speciell. Fast 
lika pigg var hon inte. En liknande upplevelse hade vi i en merinoullaffär 
nära Geraldine (The Tin Shed). Ägarens katt låg på samma stol både 2004 
och 2013! 

Den mest spännande vägen var Nevis Crossing genom en vidsträckt 
guldgrävardal och längs floden Nevis River. Upp längs Nya Zeelands 
högst belägna allmänna landsväg (Duffers Saddle på 1 300 m) med mils-
vid utsikt var det enkelt. Men sen… ingen bebyggelse, ingen mobiltäck-
ning – mängder av flodfåror att ta sig igenom. Vägen var ofta som ett 
stenröse. De enda vi mötte var får, får, får. Gissa om vi var glada när vi 
kom till bebyggelse efter nästan fyra timmar. Den vidunderliga utsikten 
vågade vi knappt titta på. Vi vill inte rekommendera den vägen, men upp-
levelsen vill vi inte ha ogjord. 

En liknande lättnadens suck drog vi 2004 när vi valde, som vi trodde, 
en genväg, Porika track, över bergen från Lake Rotoroa på väg mot St. 
Arnaud. Smalt, brant, stenigt, kurvigt och höga stup. Turligt nog fick vi 
inga möten och kom fram på rätt ställe, men knappast någon genväg i 
tid räknat.

Minnesvärda möten med människor
De goda minnena av Nya Zeeland förstärks av alla fina möten vi haft med 
människor. Värdarna på B&B ger information och tips om sådant som kanske 
inte står i guideböcker. Vid frukostbordet möter man också andra besökare 
från hela världen. Idel vänlighet har vi också mötts av på kaféer och restau-
ranger. Efter sex på kvällen är dock det mesta stängt i mindre orter. Men med 
lite tur har vi hittat en pub eller pizzeria som varit öppen. Ett exempel på 
den vänlighet, effektivitet och humor man kan mötas av fick vi när min mo-
biltelefon försvann i Russel. B&B-värdinnan ringde snabbt några samtal till 
kommunens hemsidesansvarige och polisen och organiserade sökningar vid 
platser vi varit på. Snart hörde en busschaufför av sig. Han hade hittat telefo-
nen på en utsiktsplats vi besökt. Sedan fick jag ett snöre av värdinnan så att jag 
kunde hänga telefonen runt halsen. Snöret har jag fortfarande kvar.«

så här såg våra rutter ut i stora drag. 
Orterna är huvudsakligen där vi övernattade.

2004 års rutt på Sydön: Christchurch – Greymouth – Haast – 
Queenstown – Wanaka  - Kurow – Tekapo – Methven – St Bathans – 
Kaikoura – Hanmer Springs – St. Arnaud – Picton. 

2004 års rutt på Nordön:  Wellington – Wanganui – Ohakune – Napier 
– Rotorua – Waihi – Tairua – Cathedral Cove – Auckland. 

2013 års rutt på Nordön: Auckland – Omapere – Russel – Takapuna 
(nära Auckland) – Cathedral Cove – Tairua – Waihi – Roturua – Oha-
kune – Wanganui – Te Horo – Wellington. 

2013 års rutt på Sydön: Picton – St. Arnaud – Hanmer Springs – 
Staveley – Methven – Tekapo – Kurow – St. Bathans – Queenstown – 
Wanaka – Haast – Franz Josef – Hokitika – Christchurch.  

Altartavlan i kapellet vid sjön Tekapo

Vägen längs floden Whanganui rekommenderas

Lata pälssälar i Kaikoura
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bli MedleM / förMåner
Bli medlem i Vänskapsföreningen 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 att dela 
egna reseupplevelser med andra med samma intresse.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du förutom vår medlemstidning även för-
månen att kunna ställa detaljerade frågor till föreningens ambas-
sadörer. Vi presenterar fler tillfälliga och långvariga förmåner på vår 
hemsida www.australien-nyazeeland.se

Bli medlem
Inbetalning av 200 SEK till PlusGiro konto 54 81 31-2. Var vänlig 
ange namn, ev. medlemsnummer och e-postadress. Vi arbetar kon-
stant med att skaffa flera och bättre fördelar för dig som medlem. 
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.

MedleMskort 
2016

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se
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Har du rest, studerat, arbetat eller 
upplevt något intressant med koppling 
till Australien och Nya Zeeland?

Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se

Vill du skriva 
en artikel för 
down under?

Fo
to

: M
ar

go
t G

ar
m

el
iu

s


