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Covid-19 har på olika sätt och nivåer drabbat oss alla. Några av er 
har kanske mist någon av era nära och kära, till er vill vi skicka våra 
djupaste kondoleanser. Hittills har vi i styrelsen och redaktionen 
klarat oss från sjukdom, men vi har förstås precis som alla ni andra 
påverkats av oro för hälsa, familj och vänner, social distansering och 
arbete från hemmet. Knappt hade bränderna i Australien slocknat 
innan pandemin slog till med full kraft och mer eller mindre lamslog 
inte bara hela reseindustrin utan även världen så som vi kände den. 
Både Australien och Nya Zeeland stängde sina gränser i mitten av 
mars. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att sia om när tillstån-
det ska återgå till det normala och när vi återigen ska kunna besöka 
Down Under. Det är en overklig och på något sätt obeskrivlig känsla, 
frågorna snurrar i huvudet, vad ska hända med reseindustrin, flyg, 
hotell och resebyråer? 

I det här numret berättar Tina Bergqvist om covid-19 och dess på-
verkan i Australien. Margot Garmelius och Tomas Eisner tar oss med 
till Tasmanien. Vi får möta Vito Hui som tvingades lämna Lunds 
universitet och resan hem till Australien på grund av pandemin.  
Birgitta Eriksson delar med sig av minnen från Bed & Breakfast-vis-
telser på Nya Zeeland. Anders Sjölin berättar om sin tid i Australien 
på 1960-talet.

Sitter du på en reseberättelse så tveka inte att höra av dig. Tipsa gär-
na vänner och bekanta om Australiska Nyzeeländska Vänskapsför-
eningen och vår tidning Down Under så vi att vi kan nå ut till fler 
medlemmar. 

Ta hand om er och njut av sommaren så hoppas vi på goda nyheter 
i nr3 av Down Under.

 Om ni har Facebook och/eller Instagram så följ oss gärna så ni inte 
missar evenemang och nyheter,

www.facebook.com/ausnzfs
www.australien-nyazeeland.se

Covid-19 i Australien  5

Lars Wallin
Chefredaktör

Min tid i Australien 
på 1960-talet  15

Cradle Mountain  16
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Jag avslutade min spalt i förra numret av Down Under med följande 
mening: ”Nu ser vi fram emot ett nytt årtionde med stor tillförsikt och med 
ögonen riktade på framtiden för att snabbt anpassa oss till omvärldsföränd-
ringar…”. Då detta skrevs i januari hade vi ingen aning om att världen skulle 
vara helt förändrad två månader senare på grund av coronapandemin. Och 
frågan är – har vi kunnat anpassa oss till denna omvärldsförändring?

De åtgärder som har vidtagits av olika länder världen över har varierat 
oerhört mycket. Ett föredömligt exempel är hanteringen i Nya Zeeland. 
Premiärminister Jacinda Ardern stängde gränsen, stängde samhället och 
beordrade omfattande testningar för smittspårning i ett tidigt skede. In-
vånarna skulle isolera sig, företag stängdes och att surfa, jaga och att vis-
tas på stranden förbjöds. Det enda som i princip var tillåtet för nyzeelän-
darna att göra var att gå ut för att handla mat och mediciner och ta en 
motionsrunda i kvarteret. Jacinda Ardern har på ett personligt och empa-
tiskt sätt engagerat sig i arbetet för att försöka eliminera coronasmittan. 

Dessutom har Ardern, andra ministrar och myndighetsperso-
ner sänkt sin lön med 20 procent i sex månader. Via Facebook och 
Instagram har hon hållit en personlig och nära kontakt med befolk-
ningen och denna direkta kommunikation har gått hem. I en opini-
onsundersökning i början av april svarade 88 procent att de har för-
troende för regeringens coronapolitik och 84 procent var positiva till 
de åtgärder som vidtagits. Nya Zeeland tillhör länderna med lägst an-
tal smittade per capita och mycket låga dödssiffror. Detta medförde att 
man i slutet av april lättade på restriktionerna för viss affärsverksam-
het, friskvård och utbildning och i mitten av maj gick man ner från 
maxnivån 4 beträffande restriktioner till skalstreck 3. Jacinda Ardern 
konstaterade – Vi återstartar ekonomin, men inte människors sociala 
liv. Turistnäringen väntar dock otåligt på att turister ska få komma
tillbaka till Nya Zeeland. 

En intressant fråga är vad länder som hittills har hanterat coronaviruset 
på ett framgångsrikt sätt har gemensamt. Det har noterats att påfallande 
många kvinnliga politiska ledare runtom i världen har lyckats mycket bra 
med att begränsa spridningen av coronaviruset i sitt land - Nya Zeeland, 
Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Taiwan. Är kvinnor vad som be-
hövs för ett ledarskap i krissituationer?

I Australien hade säsongen för skogsbränder ännu inte tagit slut innan 

coronakrisen startade. En normal säsong med risk för bränder varar från 
september till mars, men klimatförändringarna har medfört somrar som är 
dubbelt så långa som vintrarna. I hela Australien har den senaste säsongen 
mer än 12,6 miljoner hektar mark och tusentals hem förstörts av bränderna 
och 33 personer har omkommit. Dessutom beräknas cirka 1,25 miljarder 
djur av olika arter ha brunnit upp. Det innebär att hela djurarter är hotade. 
För New South Wales, som är värst drabbat, har man beräknat att mellan 
480-800 miljoner djur har brunnit upp. Det är framför allt ryggradsdjur så-
som däggdjur, reptiler och fåglar som har drabbats, och ett 10-tal arter har 
kraftigt påverkats och ligger i riskzonen för utrotning. Det är små pung-
djur, råttkängurur och kakaduor som löper störst risk för att helt utrotas. 

När det gäller coronasituationen i Australien måste alla som reser in i 
landet sitta i karantän på hotell i två veckor. Tidigare kunde ankommande 
sitta i självisolering i hemmet. Till och med gränserna mellan delstaterna 
är stängda. Sålunda har Northern Territory och Tasmanien infört strikta 
inreseregler. I princip måste alla besökare, såväl från utlandet som från öv-
riga australiska delstater isolera sig i två veckor efter inresa. Det innebär att 
budskapet är solklart - man inte vill ha några besökare. Hur upplever ge-
mene man den aktuella situationen? Folk hamstrar och hyllorna är tomma. 
Samtidigt påpekas att australiensarna är ganska avslappnade i sin inställ-
ning till många saker i livet, men att det nu märks att folk tar coronakrisen 
på allvar. 

Något positivt finns också att rapportera. Hundratals människor rusade 
ut i vågorna vid Bondi Beach i Sydney när restriktionerna lättade i slutet 
av april. Men stranden är tom då det fortfarande är förbjudet att sola eller 
samlas där. Coronakrisen drabbar alla verksamheter, även om de kan starta 
igen eller fortsätta. Således var spelarna i det nyzeeländska rugbylaget, New 
Zeeland Warriors, som spelar i den australiska ligan, tvungna att resa till 
Australien redan i början av maj för att sitta i karantän i två veckor innan 
ligasäsongen startade den 28 maj. Det innebär att de inte får träffa sina 
familjer på nästan ett halvår. 

Inför sommaren hoppas alla att coronakrisen ebbar ut och att all verk-
samhet kan återgå till det normala med de erfarenheter vi har gjort och de 
lärdomar som vi har dragit. Vi hoppas givetvis på att åter få möjlighet att 
resa till våra destinationsländer Australien och Nya Zeeland och uppleva 
allt som dessa länder kan erbjuda.«

Erwin Apitzsch

ORDFÖRANDEN
har ordet



5

COVID-19 I AUSTRALIEN 
Text & Foto: Tina Bergqvist

Världen har förändrats från en dag till nästa. År 2020 
har inte varit ett snällt år för Australien. Först var det 
alla bränder och översvämningar, och nu coronapan-
demin, som drabbat hela världen. Det är en unik situa-
tion och här delar jag med mig av mina reflektioner om 
hur livet varit i Australien under mars-maj.

Kunder har slagits för att hinna få tag i det sista paketet toapapper på Coles, en 
matbutikskedja i Australien. Handsprit och ansiktsmasker har tagit slut. En 17-
årig tjej fick höga böter på $1 652 (cirka 11 200 kr) för att ha övningskört med 
sin mamma i delstaten Victoria, eftersom de ansetts ha brutit mot sociala isole-
ringsregler då det räknats som ”icke-nödvändigt resande”. (Boten drogs senare 
tillbaka.) Vid ett tillfälle skällde Australiens premiärminister Scott Morrisson 
ut den australiensiska befolkningen i en TV-sändning för att det är ”un-Aus-
tralian” att bunkra toapapper och annat, och uppmanade alla att skärpa sig. Pu-
bar, restauranger, caféer, bibliotek, biografer, skönhetssalonger, gym och affärer 
som inte är ”nödvändiga” att shoppa i har stängts på obestämd tid och hund-
ratusentals människor har förlorat sina jobb. Asiater i Australien har upplevt 
ökad rasism eftersom viruset kommer från Kina. Många äldre har blivit sjuka 
i samband med kryssningsresor. Affärer har gått i konkurs och i många mat-
affärer sitter lappar om social distansering och att ta hänsyn till varandra. Det 
har visats dagliga presskonferenser på TV.  Enligt health.gov.au har 0,7 procent 
av befolkningen i Australien hittills drabbats av covid-19. I skrivande stund 
(mitten på maj) är de officiella siffrorna 98 döda och 7 045 som insjuknat. 

Hanna i Sydney har på nära håll sett de tråkiga konsekvenser som skett när 
någon närstående dör under den här tiden. Hennes svägerska har nyligen dött 
efter en tids sjukdom (inte i covid-19). Eftersom hennes sambo har en stor fa-
milj har det varit krångligt att besöka sjukhus då svägerskan bara fick ha besök 

av en ”nominerad person”, förutom mot slutet när fler kunde besöka henne. 
Dessutom kunde inte svägerskans pappa, som bor i Darwin och är 95 år, när-
vara vid begravningen i Sydney på grund av att han då skulle behöva vara i två 
veckors karantän först. Max 10 personer fick närvara på hennes begravning. 

Men, det finns även några ljusglimtar. Mitt i allt kaos har generositet vuxit 
fram. I Facebookgruppen The Kindness Pandemic delar folk, främst austra-
liensare, med sig av fina saker de gjort eller fått av andra under den här tiden. 
Till exempel blev en kvinna överraskad med motsvarande cirka 5 000 SEK av 
en okänd avsändare, som stöd under krisen. Ett par som skulle gifta sig fick i 
sista stund återbud från den bokade fotografen, men då erbjöd sig en annan 
person att fotografera deras bröllop gratis. Andra har gett bort blommor, mat 
eller bakat till grannar och de som jobbar på sjukhus. I matbutiker har det 
införts speciella prioritetsshoppingtimmar för äldre och de som jobbar inom 
sjukvården och livsmedelsbranschen hyllas som hjältar. 

För många svenskar i Australien har det varit tufft att vara så långt från sin 
familj och vänner hemma i Sverige och att inte veta när de kan ses igen. Om 
någon närstående blir sjuk eller dör är det i nuläget svårt att snabbt kunna ta 
sig dit, eftersom flygen begränsats och det inte alltid går att åka vidare från till 
exempel Kastrup till Sverige utan ett speciellt intyg om fortsatt resa.

När denna tidning går i tryck har förmodligen de flesta restriktioner lyfts i 
Australien. I juli planeras de resterande sociala distanseringsrestriktionerna 
upphävas. Det har sett olika ut i olika delstater, men så här har det sett ut 
under större delen av pandemin:

. Social distansering på 1,5 meter

. I södra Australien får det max vara 10 personer på offentliga platser, och 
max 2 i övriga landet (har senare ändrats till 10 även i VIC och ACT)

. De som är över 70, riskgrupper över 60 och ursprungsbefolkning som är 
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över 50 år uppmanas stanna hemma

. På bröllop får det vara max 5 personer och max 10 på begravningar (15 
maj ändrades restriktionerna i QLD och SA till 10 personer på bröllop, 20 
inomhus och 30 utomhus vid begravningar)

. ANZAC Day-firandet den 25 april ställdes in i hela landet

. Alla som kommit till Australien under den här tiden har varit tvungna att 
självisolera sig under två veckor, antingen hemma eller på hotell 

. Befolkningen har uppmanats att ladda ner en CovidSafe-app, för att spåra 
smittspridningen genom att telefonen känner av andra telefoner i närheten 
som också har appen installerad. Ifall du blir sjuk kan man på så sätt spåra 
andra som varit i närheten under samma period

. Gränserna mellan delstaterna har stängts och patrulleras av polis

. Även Australiens yttre gränser är stängda, och bara medborgare, perma-
nent boende och nära familjemedlemmar kan ta sig in. Samma grupp är även 
förbjuden att resa utomlands under pandemin (med ett fåtal undantag)

. Restriktioner för hela landet har under den här tiden varit att man bara 
får besöka mataffärer, apotek, uppsöka läkare, träna eller gå till jobb/skola 
om det inte kan göras på distans. Alla uppmanas att stanna hemma så myck-
et som möjligt, i den mån det går. Restauranger har erbjudit take away och 
hemleverans genom olika appar.

På Tasmanien har två sjukhus stängt på grund av epidemiutbrottet.  I Sydney 
har stränderna varit stängda men öppnat igen för surf– och simträning. De 
flesta studenter studerar på distans. Folk har fått höga böter om de umgåtts i 
parker och varit fler än två personer. De har uppmanats att promenera istället 
för att socialisera.

I NSW får man bara köra max 50 kilometer från sin hemadress. I Victo-
ria har det varit strikta restriktioner och lett till höga böter om de inte följs.  
De flesta elever har distansundervisning, även om man är på plats i skolan, 
men följer samma lektioner som vanligt. Hästracing utförs utan publik. 
Queensland, Adelaide och Cairns öppnade upp för caféverksamhet med 
mera igen den 15 maj.

Det har varit förhållandevis lugnt i södra Australien. I Adelaide har de sto-
ra nyheterna främst kretsat kring att några äldre amerikanska turister va-
rit sjuka när de var i Barossa Valley och efter det var flera byar i Adelaide 
Hills-trakten tvungna att isoleras, bland annat Lobethal. Flera flygplatsan-
ställda blev smittade på Adelaides flygplats. Personligen har jag inte drabbats 
mer än att det inte funnits toapapper i matbutikerna på drygt åtta veckor. Nu 
finns det gott om toapapper igen, och andra varor som varit populära har 
börjat dyka upp på hyllorna (framförallt ris, konserver och handsprit). Folk 
har generellt varit duktiga på social distansering, bortsett från på strandpro-
menader, torg i närheten av stränderna och på IKEA. På Anzac Day var det 
en lång kö för att ens få gå in. Det har varit lite som att leva i en bubbla, med 
mycket mindre social samvaro och försiktighetstänk när vi varit i mataffärer 
eller bland folk. Vi ser äntligen en ljusning här eftersom några nya fall inte 
rapporterats de senaste veckorna. 

Även om det fortfarande går att skicka brev via Australia Post till Sverige, 
har post som jag skickat dit under februari inte kommit fram än. PostNord i 
Sverige har ett tillfälligt stopp på all post till Australien från 30 mars. 

Scott Morrisson har betonat att det är upp till varje delstat och territorium att be-
stämma när varje restriktionslättnadssteg inleds, med en period på cirka 4 veckor 
per steg. Steg 1 innebär små babysteg. Steg 2: biografer, gym och gallerior kan 
öppnas men med max 20 kunder samtidigt. Gränserna kan öppnas upp för visst 
resande inom landet. Steg 3 tillåter folksamlingar på upp till 100 personer, folk 
kan återvända till sina jobb och nattklubbar kan öppna igen, allt resande inom 
landet är tillåtet liksom begränsat internationellt resande mellan Australien och 
Nya Zeeland.«
Stay safe!
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DRÖMRESAN 
AVBRÖTS AV COVID-19 

Text: Lars Wallin- Foto: Sara Johansson

Hej Sara och välkommen hem. 
Innan vi frågar om covid-19 så backar vi till tiden före avresan. 
När var det du reste till Nya Zeeland och hur såg planerna ut?
Jag reste till Nya Zeeland i januari 2020 och planen var att jag skulle göra en 
Working Holiday, det vill säga kombinera turistande med jobb. Tanken var att 
jag skulle resa runt i landet under några veckor, volontärarbeta för ett företag 
i några veckor och sedan söka efter ett betalt arbete och permanent boende. 
Jag hann dock bara göra de två första delarna innan coronapandemin gjorde 
att jag bestämde mig för att avbryta resan. 

För dem som planerar eller kanske känner någon som funderar på 
Working Holiday i Nya Zeeland, kan du ge tips på hur man går till väga, 
vem kontaktar man, hur hittar man jobb?
Den som vill göra en sådan här resa i Nya Zeeland behöver ansöka om ett 
Working Holiday-visum, som tillåter dig att både turista och arbeta i landet 
i upp till ett år. Visumet kan bara sökas av dem som är mellan 18-30 år och 
man kan bara få det en gång i livet. Eftersom den nyzeeländska regeringen 
är strikt när det gäller inträde i landet, behöver visumansökan vara godkänd 
innan man reser dit. På deras webbsida, www.govt.nz, hittar du all nödvändig 
information och hur du ansöker om visumet. Svenskar kan göra en digital 
ansökan, vilket är väldigt smidigt.

Den som vill jobba i landet behöver ett så kallat IRD-nummer, vilket 
är motsvarigheten till vårt personnummer och används av olika myndig-
heter, banker och arbetsgivare för att kunna identifiera dig i olika taxe-
ringssyften. Du ansöker om numret hos Inland Revenue (motsvarande 

Skatteverket) och jag gjorde det via deras webbsida www.ird.govt.nz.  
Jag minns att jag inte kunde ansöka om numret förrän jag befann mig i 
landet, det vill säga då mitt visum hade aktiverats. 

När det gäller att få tag på jobb så finns det flera sätt att gå tillväga på. 
Man kan givetvis ta hjälp av internet. Det finns en webbsida som heter 
Trademe, vilken är ungefär som Blocket och där kan du bland annat hitta 
jobbannonser. Det finns även en webbsida som heter Backpackerboard, 
där arbetsgivare som vill anställa backpackers annonserar. Det finns även 
Facebook-grupper där man kan få kontakt med olika arbetsgivare. Man 
kan även göra på det hederliga gamla sättet; skriva ut sitt CV och person-
ligen lämna över det till arbetsplatserna. 

När man planerar en sådan här resa dyker det upp många fråge-
tecken. Inför min resa fick jag många tips och mycket hjälp via Face-
book-grupperna Svenskar i Nya Zeeland och New Zealand backpack-
ers. Jag hittade även mycket matnyttig information på olika resebloggar, 
där erfarna resenärer har samlat information och ger tips utifrån egna 
reseupplevelser. 

Hur gick resan, vilka mellanlandningar hade du?
Resan dit tog ungefär 30 timmar och gick hyfsat bra. Jag reste från Landvetter 
med mellanlandningar i Frankfurt och Singapore. När jag bokade flighterna 
så tänkte jag att jag vill komma fram så fort som möjligt och valde att resa ”i 
ett sträck”. Men när jag var i Singapore kände jag att jag borde ha turistat där 
i några dagar innan jag fortsatte vidare till Nya Zeeland, dels för att få vila 
kroppen, dels för att jag blev nyfiken på landet. 

Sara från Uddevalla hade knappt inlett sin resa och Working Holiday 
i Nya Zeeland förrän landet mer eller mindre stängdes ned.
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Vad gjorde du första tiden i Nya Zeeland?
Under den första veckan ägnade jag mig åt alla nödvändiga bestyr såsom att 
skaffa mitt IRD-nummer, öppna bankkonto och försöka vända rätt på dyg-
net. Jag upptäckte även Auckland och gick på olika sociala event för att lära 
känna trevliga människor. 

Var bodde du vid ankomst, hade du bokat hemifrån?
Den första natten spenderade jag på ett vandrarhem som heter Attic Back-
packers och jag bokade boendet i samband med att jag bokade flygbiljetten. 
Därefter bodde jag på ett annat vandrarhem som var lägre i prisklass. 

För att få komma in i Nya Zeeland måste man alltid ha ett boende 
för den första natten (minimum). Du måste alltså ha bokat det innan du 
kliver av planet. Det behöver inte vara ett betalt boende utan kan vara hos 
släktingar eller vänner, men du måste kunna ange en adress när du träder 
in i landet. Mitt tips till den som ska göra en Working Holiday är att ha 
samma boende under den första veckan. När du ska ansöka om ett bank-
konto hos någon av landets banker ska du kunna bevisa att du bor på den 
adress som du anger i ansökan. Jag tror att varje bank har sin egen proce-
dur för att kontrollera att du bor på den adress som du har angivit. Min 
bank hade som regel att man skulle bo på samma ställe i minst tre nätter.

Hann du resa runt i landet? Har du några resetips, platser du kan berätta om?
Ja, det gjorde jag. När jag hade varit i Auckland i ungefär en vecka bestämde 
jag mig för att jag ville uppleva landet innan jag skulle börja på mitt volontär-
arbete. För att på ett enkelt sätt ta mig runt och träffa nya vänner valde jag att 
resa med turismföretaget KiwiExperience. Det finns så mycket vackert och 
häftigt att upptäcka i Nya Zeeland att jag har svårt att begränsa mig, men jag 
ska göra ett försök...

En av de saker som fascinerade mig oerhört mycket var Nya Zeelands 
natthimmel. Eftersom landet ligger på södra halvklotet och har relativt 
liten ljus- och luftförorening är deras natthimmel mycket annorlunda än 
vår svenska natthimmel. Under min rundresa valde jag att gå på en gui-
dad tur på Mount John Observatory i närheten av Lake Tekapo. Under de 
mörkaste timmarna fick vi en rundvisning av observatorieområdet och 
möjlighet att skåda himlakroppar. Det var så häftigt! Och när man ändå 
är där så bör man även besöka de båda sjöarna Tekapo och Pukaki, som 
båda har otroligt klart vatten. 

När man befinner sig i Nya Zeeland bör man definitivt lära sig mer 
om maoriernas kultur, som skiljer sig mycket från vår västerländska kul-
tur. Gruppen som reste med KiwiExperience fick möjlighet att besöka 
Tamaki Maori Village och där fick vi lära oss hur det traditionella livet för 
maorifolket såg ut, fick en målande beskrivning av deras trosåskådning 
och uppleva en underhållande föreställning. Det är väl värt ett besök.

Sedan rekommenderar jag att man ska besöka något av landets ter-
miska områden. Jag besökte bland annat Wai-O-Tapu Thermal Wonder-
land och fick uppleva makalösa färger, formationer och fenomen som 
orsakas av termisk aktivitet. 

Till sist; det går inte att prata om Nya Zeeland utan att nämna Sagan 
om Ringen. Under min resa besökte jag Hobbiton och fick även se berget 
Ngauruhoe, som figurerade i Mount Doom-filmerna. För mig som var 
tonåring när filmerna kom ut var detta två magiska upplevelser!

När hörde du först talas om corona och covid-19? 
Berätta gärna hur ni diskuterade.
Eftersom det har hänt så mycket sedan dess har jag hunnit glömma bort de-
taljer, men jag kan försöka att berätta i stora drag. Jag fick höra om covid-19 
för första gången när jag volontärarbetade. Vid det laget var allmänheten 
skeptisk till de regleringar som regeringen införde för butiker, restauranger 
och olika sorters evenemang. Man skämtade även gärna om hur man skulle 
hälsa på varandra. 

Eftersom jag och mina arbetskamrater levde som i en bubbla och hade 
fullt upp med att lära känna varandra, resa runt i landet och utföra vårt 
arbete så lade vi inte direkt märke till de förändringar som skedde. Vi 
märkte att färre människor rörde sig i samhällena och att butiker och res-
tauranger fick färre besökare, men vi hade inte en tanke på att påverkan 
skulle bli så stor som den faktiskt blev. Det hela skulle dock komma att 
ändra sig när vi insåg att länder i Oceanien höll på att stänga sina gränser. 
Jag har ett specifikt minne från en kväll då vi befann oss i Wellington. Vi 
hade installerat oss i huset som vi hyrde för natten och slog på kvällsny-
heterna. Där rapporterade de om att Australien höll på att stänga sina 
gränser för turister. Den här nyheten skapade oro bland oss eftersom det-
ta skulle påverka en av tjejerna i gruppen. Hon hade nämligen redan ett 
Working Holiday-visum i Australien och planerade att återvända dit igen. 
Jag har för mig att hon hade cirka 18 timmar på sig att ta sig in i Austra-
lien och gruppen diskuterade om vi skulle panikköra henne till Auck-
lands flygplats för att hon skulle kunna hinna med ett flyg som avgick 
innan tidsfristen gick ut. Hon valde dock att stanna kvar i Nya Zeeland 
och fortsatte att jobba med oss. När sedan företaget som vi jobbade för 
blev tvungna att ställa in sina tre sista evenemang började vi ana att det 
var stora förändringar på gång även i Nya Zeeland. Och mycket riktigt, 
under den följande veckan förberedde regeringen landet för att gå in i en 
så kallad lockdown. 

Vad fick dig att fatta beslutet att resa hem till Sverige 
och hur lyckades du hitta en flight? 
Ända fram till dess att den nyzeeländska regeringen meddelade att den skulle 
införa en lockdown i landet hade jag en förhoppning om att kunna stanna 
kvar. Jag funderade på att köpa en bil, bo på någon gård och jobba för mat och 
husrum eller söka jobb inom fruktindustrin. Det hela eskalerade snabbt och 
jag funderade över om jag skulle hinna arrangera logistiken kring allt detta 
innan nedstängningen trädde i kraft. Det var när landet utlyste State of emer-
gency som jag definitivt bestämde mig för att försöka resa hem till Sverige. 

Redan innan jag åkte till Nya Zeeland hade jag bokat en öppen retur-
biljett och min första tanke var givetvis att jag skulle boka om den biljetten. 
Men eftersom Singapore, där min mellanlandning skulle ske, hade stängt 
sina flygplatser för mellanlandning var det omöjligt. Mitt enda alternativ 
var alltså att boka en ny flygbiljett, vilket var lättare sagt än gjort. Vi fick 
kontinuerligt information om att landet skulle stänga sina flygplatser och 
jag blev på riktigt orolig för att jag inte skulle lyckas ta mig hem till Sverige 
inom den närmsta tiden. En av tjejerna i gruppen hade dock lyckats hitta 
en biljett till Amsterdam via Los Angeles. Hon hade inte fått några indi-
kationer på att Los Angeles flygplats skulle stänga möjligheten för mel-
lanlandning och jag valde därför att boka samma rutt. Eftersom läget var 
så osäkert kunde vi dock inte slappna av och följde nervöst utvecklingen. 
De flygbolag som skulle ta oss hem drog ner antalet flighter, vilket gjorde 
att vi var tvungna att hålla koll på om vi behövde boka om biljetterna. Jag 
minns att jag kollade min mejlkorg och flygbolagens flightuppdatering 
stup i kvarten och följde nyheterna för att få uppdateringar om vad som 
hände i omvärlden, framförallt i USA. Jag och min vän fick till slut plats 
på samma flighter och kunde följas åt hela vägen till Amsterdam. 

Kommer du att resa tillbaka till Nya Zeeland 
för att slutföra det du påbörjade?
Jag vill gärna åka tillbaka till Nya Zeeland för att avsluta mitt äventyr, men i 
nuläget vet jag inte om det är möjligt. Det är mycket oklart när landet kom-
mer att öppna gränsen igen och jag är osäker på om jag kommer att kunna få 
tag på ett jobb. Coronapandemin har påverkat landets ekonomi kraftigt och 
jag tror att det kommer ta lång tid innan den återhämtar sig. Jag vet inte om 
jag vill ta risken att åka dit för att kanske upptäcka att det är omöjligt för mig 
att få tag på ett arbete. Tiden får utvisa vad som händer helt enkelt.«
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Ett hörn av 
PARADISET

Text & Foto: Clara Dickens

Just där Raglan Street viker av till en lång nerförsbacke mot Balmoral Beach 
öppnar sig ett oändligt panorama över Middle Harbour, mot Manly och 
havet där bortom.

Där, just där, sa det klick för mig, någonstans i hjärttrakten. Det är 
25 år sedan nu.

Det var mitt första besök i Sydney. Goda vänner hade lockat mig hit. 
”Det här är Paradiset”, hade de tjatat. ”Kom och se själv!”

Det blev ytterligare några vändor hit innan jag slog till. Varför skulle 
inte jag vara värd att bo i Paradiset? Jag gjorde mig av med allt jag ägde 
och hade i Stockholm, packade några kartonger med gamla foton och 
brev och halvfärdiga manus, äntrade containerbåten Contship Vision i 
Hamburg och steg i land sex veckor senare i Sydneys hamn Botany Bay. 
The rest is history, som man säger. På den vägen är det.

Nu gällde det att vänja sig vid att solen står i norr, att lära sig hålla 
till vänster i trafiken och uttala G´day ur mungipan – allt för att smälta 
in bland infödingarna. Svenskar kunde jag ju träffa i Sverige, tänkte jag, 
lite kaxigt.

Men en kväll hamnade jag på Svenska Kyrkans Café Svensson, där 
ryktet förmälde att det vankades svenska köttbullar. Det blev upptakten 
till ett nätverkande i vår lilla koloni i kolonin, bland svenskar som lik-
som jag hade tagit det stora språnget från längst upp i norr till längst ner 
i söder. Som blivit kvar, skapat sig nya liv, hittat en ny hemkänsla - och 
hållit varandra i handen.

Med tiden har kontakten med svenskkolonin blivit allt viktigare. Vi 
vill värna om vår kultur, vårt språk och våra traditioner – och inte minst 
vår samhörighet. 

En kväll i december gick jag återigen nerför backen mot Balmoral 
Beach, där julen skulle invigas med Carols by Candlelight, med pick-
nick i det gröna, doft av BBQ, barn med spring i benen och allsång av 
Jingle Bells ackompanjerad av vågornas stilla kluckande mot strand. 
Sand mellan tårna, inte snöyra i ögonen. Sången lyfte sig mot stjärn-
himlen, mot Södra Korset, inte Karlavagnen. Så bakvänt egentligen. Jag 
kände ett styng av längtan till mitt gamla hem och mina gamla vänner, 
men samtidigt en djup tacksamhet för mina nya vänner - de som håller 
mig i handen.

Jag är så glad över att jag bor kvar i mitt lilla hörn av Paradiset, och 
att jag en gång för 25 år sedan lyssnade till det där klicket någonstans i 
hjärttrakten.«

Intresserad av Sydneys svensk-koloni? 
Du kan kolla oss på följande webbsidor:

Svenska Klubben, swedishclubsydney.org.au, 
som ordnar glada kräftskivor och julbord.

Kvinnoklubben SiS, svenskorisydney.org.au, som står för många 
aktiviteter, t ex surrkvällar med tjejsnack, pubrundor och konstvandringar.

Svenska Skolan, swedishschoolinsydney.org.au, som leker 
in vårt språk och våra traditioner, ordnar läger och mycket 

annat för våra barn och barnbarn. De kan också få med svenska 
som ämne i HSC, examen från High School.

Svenska Kyrkan, svenskakyrkan.se/sydney/sydney, vars anspråkslösa 
Café Svensson mitt i City är en naturlig träffpunkt för alla svenskar. 

Mat, bakverk, svenskt godis; tidningar. Öppet onsdagskvällar. Gudstjänst 
i den närliggande kyrkan en gång i månaden. Arrangerar Luciafirande.

Det globala kvinnliga nätverket SWEA, swea.org, har avdelningar 
och anordnar events i Sydney, Adelaide, Canberra, Melbourne och Perth

.
Julblotsorden Nordlingarna, nordlingarna.org.au, som anordnar 

en uppsluppen jullunch för svensktalande män i Sydney.

Svenska Män i Sydney Klubben, SMiSK, smisk.org.au, 
träffas en gång i månaden, mycket informellt. Killsnack på svenska.

Alla medlemsgrupper administreras av paraplyorganisationen 
Swedish Council of New South Wales, SCONSW, swedesinsydney.org.
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Hur kan man bäst uppleva och bo på Nya Zeeland? Frågan kan säkert be-
svaras på många sätt beroende på vem man frågar. Jag vet dock vilket sätt 
jag skulle välja om ännu ett besök blir möjligt. Vid alla tre besöken har vi 
valt hyrbil, förbestämda dagsetapper och B&B-boende. Förklaringen är en-
kel. Att i förväg planera resrutt, dagsetapper och var man ska övernatta gör 
att man börjar resan redan på hemmaplan med hjälp av karta, webbplatser 
och fantasi. Självklart måste det också finnas utrymme för olika vägval och 
vilka stopp man ska göra när man väl är där. Vad kan passa bättre än att i 
dessa coronatider drömma sig tillbaka till några av de härliga platser och 
värdfolk vi fått uppleva under besöken i Aotearoa. 

Vår första övernattning i januari 2004, efter en kort visit i Christ-
church och en härlig bilresa från syd till nord genom Arthurs Pass, hade 
vi i Rosewood B&B i Greymouth. Där kände vi oss mycket välkomnade 
av värdfolket, men också av den trätomtefigur som stod i badrummet – 
nästan exakt lik den min man Lasse hade fått i julklapp. De cirka 25 mi-
len dit var för övrigt en bra introduktion i landets vägar och omgivande 
landskap. Många ”One lane bridge” och många olika hastighetsbegräns-
ningar i kurvorna – 25, 35, 45, 65 eller 85 km/timme. 

Två besök i Kurow och St. Arnaud
Efter många mil, fantastiska upplevelser och fina övernattningsställen 
i Haast och Queenstown kom vi, denna första resa, till Kurow för några 
nätters övernattning i Western House hos paret Michael, Bernadette och 
katten Simson. På deras tomt fanns både museiföremål, till exempel ett res-
taurerat vattenhjul och en Bedford lastbil av 1939 års modell, men också 
fantastiska rosenbuskar och en pool, som vi kunde ta ett svalkande bad i. Av 
värdparet fick vi tips att åka till kuststaden Oamaru på kvällen för att titta 
på världens minsta pingvinart, Blue penguin. Självklart lydde vi rådet och 
fick tillsammans med en hel del andra åskådare se ett 50-tal pingviner stulta 
upp ur havet till sina bon. Bilfärden tillbaka i mörkret gick bra, det vill säga 
utan att vi körde på några possum eller kaniner. En fantastisk stjärnhimmel 
blev pricken över i denna dag. 

Paret Michael och Bernadette lärde oss en hel del om livet i Nya 
Zeeland och gav oss många fina tips på platser att besöka. Bland annat 
The Tin Shed, i närheten av Geraldine, med stort och prisvärt sortiment 

av varor i merinoull.  Från den butiken har vi för övrigt ett särskilt fint 
minne, kattälskare som vi är. Nämligen att butiksägarens katt låg och 
sov på en stol i butiken när vi var där 2004 och döm om vår glädje när vi 
träffade samma katt när vi besökte butiken nio år senare, 2013. 

Under vårt besök i Nya Zeeland 2013 valde vi på nytt att bo i Wes-
tern House när vi var i Kurow. Huset var sig likt, men tyvärr fanns Mi-
chael, Bernadette eller katten Simson inte längre i livet. De nya ägarna 
gav oss fina tips på platser att besöka i närheten, bland annat Elephant 
rocks i närheten av Duntroon. Något bad i poolen blev det däremot inte 
utan i stället fick vi tips om att ta ett bad i en flod i närheten. Det gjorde 
vi också, men med viss tvekan eftersom vattnet var isande kallt.

2004 års besök på Sydön avslutades med övernattning hos ett äld-
re par, Merv och Gay på Nelson Lakes Homestay i St Arnaud. Vistelsen 
i deras hem gav oss mycket värdefull information, både om vad vi kun-
de se i omgivningarna och sevärdheter på Nordön. Vi provade på några 
av vandringslederna vid sjön Lake Rotoiti. Vi fick också ta del av ett helt 
album fyllt med foton av de fantastiska solnedgångar man kunde se från 
deras hus. Och ja, de var mycket vackra även i verkligheten. När vi nio år 
senare valde att på nytt övernatta på Nelson Lakes Homestay i St Arnaud 
efter överfarten från Nordön till Sydön kändes det nästan som om tiden 
stått still. Merv och Gay var fortfarande vid god vigör och gav oss mängder 
av intressant information om aktuella frågor i Nya Zeeland. Vi har bland 
annat Merv och Gay att tacka för de fina tips vi fick att stanna till i Waihi 
på Nordön och titta på guldgruvan Martha´s mine och statyerna av järn 
på bland annat lekande barn. Waihi är för övrigt en mycket trevlig stad.  

Minnesvärda utsikter 
Nästan alla ställen vi övernattat på har bjudit på vackra omgivningar och 
hänförande utsikter. Några sticker dock ut lite extra. Som till exempel Aca-
cia House strax utanför Rotorua. Det var inte så lätt att ta sig in på tomten 
och parkera, men återigen ett fantastiskt hus och trevligt värdfolk. Fick rum 
och terrass med utsikt mot Lake Tarawera och bergen. Även här rekom-
menderades vi att se solnedgången och det gjorde vi förstås. Och så fortsatte 
det när vi kom till The Edge Homestay på Coromandelhalvön. Huset låg 
högt och hade hänförande utsikt ut mot havet. Värdparet tipsade oss också 

EN KÄRLEKSFÖRKLARING TILL B&B  PÅ NYA ZEELAND
Russel har många fina utsiktspunkter.

Visst får man lite Downton Abbey-känsla i detta Dunedin-hus.

Den fossila skogen i Curio Bay var spännande.
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om att ta en promenad upp på det närliggande bergets utsiktspunkt där man 
hade 360 graders panoramautsikt. Det var värt klättringen upp till toppen.

Ja, nog finns det många fantastiska platser, övernattningsställen och 
värdfolk att tänka tillbaka på från våra tre rundresor med bil i Nya Ze-
eland. En plats och ett värdfolk som gör mig särskilt varm om hjärtat 
är La Veduta Homestay i Russel, där vi bodde 2013. Att äta frukost på 
deras terrass med utsikt mot Russels skärgård var den bästa tänkbara 
början man kan få på dagen. Men det som gjorde vår vistelse där ex-
tra minnesvärd är den insats vårt värdfolk gjorde när jag förlorat min 
mobiltelefon. Efter ett besök på Russels högsta utsiktspunkt gick vi till 
stadens badplats och tog ett dopp. När jag sedan skulle titta vad klockan 
var upptäckte jag att mobilen var borta. Efter desperat letande på bad-
platsen och runt utsiktspunkten återvände vi molokna till La Veduta 
Homestay. Vår värdinna engagerade sig till 100 procent. Ringde kom-
munens informationsbyrå och polisen. Körde oss tillbaka till badplat-
sen och frågade alla som var där om de hittat någon mobil. Sedan till 
utsiktsplatsen och ringde till mitt nummer för att höra om det ringde 
någonstans i buskarna. Men nej. Efter någon timme eller två ringde 
man från turistbyrån och meddelade att en turistbusschaufför hittat en 
mobiltelefon vid utsiktsplatsen. Det var min… Se´n fick jag ett snöre av 
värdinnan så att jag kunde hänga mobilen runt halsen.

När vi på nytt besökte Russel i februari 2017 ville vi förstås bo på 
La Veduta Homestay igen, men tyvärr, huset var sålt och det var inte 
längre något B&B där. Kanske hade de tidigare ägarna återvänt till sitt 
ursprungsland Italien. Vi fick dock ett minst lika härligt B&B på Arca-
dia Lodge med en egen liten terrass och utsikt mot en del av Russels 
skärgård och segelbåtar. Vid denna vår andra vistelse i Russel hade vi 
turen att kunna ta färjan över Russelbukten och ta del av festligheterna 
under Waitangi-dagen. Där var marknad, demonstrationståg mot att 
myndigheterna inte gjorde tillräckligt för att minska missbruket av dro-
ger bland ungdom och våghalsiga ungdomar som hoppade från broar 
och kajer, trots förbudsskyltar (kanske var det upphävt denna dag). 

Fågelliv på Stewart Island
Under vår vistelse på Stewart Island 2017 hade vi turen att både bo nära öns 

centrum och kunna uppleva fågellivet på Kaka retreat. De nyfikna och lite 
fräcka kakafåglarna kunde sätta sig i knät och lägga beslag på trädgårds-
stolarna. I den lummiga trädgården kunde vi också höra Bellbird och se 
andra av öns fågelarter. Under en nattlig tur hade vi turen att både höra 
och se kiwi. 

Delfiner, pingviner, fossil skog och Niagara Falls
Ytterligare en mycket minnesvärd plats under vår tur på Sydön 2017 är Cu-
rio Bay, där vår B&B bestod av en studio med utsikt mot bukten. Servicen 
var utmärkt även om vi inte såg värdfolket så mycket. De hade förmodligen 
fullt upp att se till sina 2 400 får, 100 kor och fem vallhundar. Vädret var inte 
det bästa, men vistelsen där är ändå minnesvärd på många sätt. Vår studio 
låg några stenkast från stranden och i bukten kunde vi se hur delfiner hopp-
ade tillsammans med ett gäng surfare. Och under huset bodde pingviner. 
Tyvärr såg vi dem inte, men vi hörde hur de ”pratade” med varandra på nat-
ten. I själva Curio Bay fanns inga speciella matställen, men vi hade turen att 
hitta ett charmigt café på vägen dit, Niagara Falls. Det låg i en nedlagd skola 
och innehöll också galleri, försäljning av hantverk och en mängd medaljer 
i guld, silver och brons från Paralympics i London och Rio de Janeiro, som 
ägarens syster vunnit i cykel. Rejäla portioner god mat gjorde att detta Ni-
agara Falls fått en särskild plats i våra hjärtan. Curio Bay är också känt för 
sina sjölejon och gulögda pingviner, men dem missade vi. Däremot kunde 
vi på nära håll studera den fossila skogen i bukten som enligt informationen 
”were all that remain of the Jurassic forest. They were fossilised by silica in 
the ashfilled floodwaters”.

Downton Abbey-miljö 
Våra sista nätter på Sydön under besöket 2017 bodde vi i Dunedin i Ewa 
och Keiths fantastiska hus med vissa likheter både exteriört och på insidan 
med ett gammalt engelskt slott. Ewa är född i Polen och hade varit i Stock-
holm och hennes man Keith var född i Polen. Detta var ett av de B&B där 
vi känt oss extra mycket välkomna. Inte minst tack vare den humor och 
de intressanta samtal vi hade med värdfolket. Eftersom vi är hundälskare 
bidrog säkert hunden Fletcher en del till trivseln. Tack vare Facebook har vi 
kunnat hålla kontakterna även efter besöket i Dunedin.«

EN KÄRLEKSFÖRKLARING TILL B&B  PÅ NYA ZEELAND Text & Foto: Birgitta Eriksson

Visst får man lite Downton Abbey-känsla i detta Dunedin-hus.

Den fossila skogen i Curio Bay var spännande.
Trots förbud hoppade många ungdomar 
från broräcket under Waitangi-dagen.

Elephant rocks mellan Kurow och Duntroon.

Utsikten från Curio Bay Boutique Studio.
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#ListenLocal - Spotify lyfter fram musik från Down Under
För att backa den lokala musikindustrin under coronapandemin lyfter  
Spotify fram bland annat inhemsk musik i Australien och Nya Zeeland un-
der kampanjen #ListenLocal. De interaktiva spellistorna skapas utifrån varje 
Spotify-lyssnares individuella musiksmak.  “The Spotify AUNZ team is de-
dicated to discovering, supporting, nurturing and ultimately exporting local 
artists, telling their stories and connecting them with fans, and future fans 
along the way.” #ListenLocal is being promoted across Spotify’s owned chan-
nels, as well as social media and digital channels. www.australienbloggen.com

Live from Aus 
The best of Australia live streamed into living 
rooms across the country. Live from Aus is a 
platform for Australia’s industry to continue to 

connect with travel lovers, giving them ideas and inspiration to explore 
Australia when travel restrictions lift and people can safely travel again. 
www.australia.com/en/travel-inspiration/live-from-aus.html

UD avråder från alla icke nödvändiga resor
På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande 
med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrå-
dan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 
2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. www.regeringen.se

Stängda gränser till Nya Zeeland och Australien.
A travel ban is in place that prevents all non-Australian citizens and non-re-

sidents from entering Australia.People exempt from the travel ban include 
immediate family members of Australian citizens and permanent residents 
including spouses, minor dependents, legal guardians and de facto part-
ners. After arriving in Australia, all travellers are required to complete 14 
days quarantine. covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au

Limited travel ban exceptions
The New Zealand border is currently closed to almost all travellers to help 
stop the spread of COVID-19. The travel ban applies to all arrivals into New 
Zealand whether it is by air or sea. www.immigration.govt.nz

Covid -19 (Coronavirus) AUSTRALIAN GOVERNMENT
Uppdateringar gällande covid-19 och situationen i Australien hittar du på 
Coronavirus (COVID 19) Australian Government.  Sidan uppdateras re-
gelbundet med de senaste nyheterna, rekommendationerna och råd från 
regeringen. www.australia.gov.au

Covid -19 (Coronavirus) NEW ZEALAND GOVERNMENT
Uppdateringar gällande covid-19 och situationen på Nya Zeeland hittar du 
på covid19.govt.nz och sociala medier www.facebook.com/UniteAgainst-
Covid19 - www.instagram.com/uniteagainstcovid19. 

Coronavirus (COVID-19)
The health and safety of Australians overseas is our highest priority. Due 
to the COVID-19 pandemic, we are not taking public appointments at this 
time. Our ability to provide some services may be limited. We will continue 
to prioritise consular services to those in genuine need. If you require emer-
gency passport or consular services or need to travel urgently, please contact 
the Embassy on +46 8 613 2900 during business hours or DFAT’s Consular 
Emergency Centre in Canberra on +61 2 6261 3305 or SMS on +61 421 269 
080 to discuss your situation and for further advice. sweden.embassy.gov.au

Nyheter från Down Under
Vi har en ambition att ge ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år och dessa ska 
ligga ungefär jämnt fördelade mellan vår tidning Down Under som utkom-
mer fyra gånger per år. Vi vet att många av er har regelbundna kontakter 
i både Australien och Nya Zeeland. Vill du få nyhetsbrevet, eller har du 
intressanta nyheter som du vill dela med dig av till övriga medlemmar, skriv 
till vår sekreterare på adress margot.garmelius@australien-nyazeeland.se

Skriv eller föreläs med Vänskapsföreningen
Vi söker både föreläsare och berättelser till Down Under. Hör av dig om du 
kan tänka dig att dela med dig av dina upplevelser från Australien och Nya 
Zeeland. lars.wallin@australien-nyazeeland.se

MEDLEMSFÖRMÅNER
Nyheter &

Besök vår hemsida www.australien-nyazeeland.se 
eller vår Facebook-sida www.facebook.com/ausnzfs

för aktuella föreläsningar, föreningsmöten och evenemang.

Läs Down Under  medlemstidningen 1984 – 2019 online
Nu är arkivet med äldre utgåvor utökat och på sidan Down Under 

1984 – 2019 (PDF) kan du läsa äldre utgåvor av medlemstidningarna 
News, News Letter, AUSNZ MyPlanet Magazine, Curious 

och Down Under. www.australien-nyazeeland.se
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Vi hade både hört och läst en hel del om Tasmanien, som är den minsta av 
sju delstater. Vänner som besökt Tasmanien rekommenderade varmt ett 
stopp där på vår väg från Nya Zeeland till Australien. En riktig pärla fick 
vi höra, så självklart såg vi till att planera in några dagar där. Med facit i 
hand hade vi gärna spenderat fler dagar där.

Efter en lång flygning från Auckland via Brisbane med byte av flyg, landa-
de vi i Hobart. Att vi kom till Hobart den 27 december var en ren lyckträff. 
Låt oss återkomma till varför det var så perfekt tajmat.  

Hobart ligger mycket vackert vid Derwentflodens utlopp på den sydöstra 
kusten. Att göra en resa till Tasmanien och inte besöka Hobart vore ett 
stort misstag. Hobart har cirka 240 000 innevånare så det är ju en rätt 
liten huvudstad. Det är en inspirerande stad med en härlig blandning 

av gammalt och nytt, natur och kultur samt aktiviteter och attraktioner 
i världsklass. Det är heller inte långt till några av södra Tasmaniens bäs-
ta reseupplevelser från historiska Port Arthur till Bruny Island, Derwent 
Valley och Mount Field National Park. Efter Sydney räknas Hobart som 
Australiens äldsta stad. I positiv bemärkelse har den också förblivit väl-
digt brittisk. Här vårdar man sitt koloniala arv och inte ens i England kan 
många städer konkurrera i skönhet. När Lonely Planet utlyste en tävling 
om världens mest bildsköna stad kom Hobart på tredje plats. En som im-
ponerats är Mark Twain, som vid sitt besök i Hobart 1890 skrev att det 
”var den sötaste stad som solen någonsin lyst på”.

Eftersom vi planerade att resa genom Tasmanien hyrde vi bil på flygplat-
sen. Vi tog oss enkelt till vårt hotell, Lenna of Hobart som ligger nära 
hamnen och de centrala delarna av staden. Detta anrika och rustika ho-

HOBART
Tasmaniens huvudstad

Text & Foto: Tomas Eisner och Margot Garmelius
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tell, byggdes 1874, är värt ett besök även om man inte bor här. Besöket kan 
gärna kombineras med en promenad längs det charmerande hamnområ-
det där det finns mängder av restauranger som serverar fantastisk mat.

Ett måste, som flera vänner berättade, är att besöka det spektakulära mu-
seet MONA (Museum of Old and New Art) som ligger längs floden några 
kilometer utanför staden. MONA är ett konstmuseum och är det störs-
ta privatfinansierade museet i Australien.  Det går att komma dit med 
bil men vi rekommenderar att ta båten. Att färdas längs floden, medan 
man smuttar på något gott att dricka och njuter av utsikten, är underbart. 
Själva ankomsten till MONA från vattensidan är också mycket trevligare 
än att leta parkeringsplats. Färjeterminalen ligger centralt i hamnen och 
båtresan tar en halvtimme. 

Från vattnet ser inte museet så spektakulärt ut eftersom stora delar av 
museet är insprängt i berget och under jord. Museets restaurang ligger 
ut mot floden med stora fönster och ger en vacker vy av floden in mot 
staden. Vi kliver av på en liten kaj och tar trapporna upp till entrén. På 
vägen upp passerar man en del intressant konst så vi får direkt en känsla 
av vad som väntar oss.  Själva entrén är täckt med plåtar av blankt stål så 
det ser ut som silver. Väl inne i museet tar vi hissen ner fyra våningar för 
att starta vår rundvandring på bottenvåningen. Det är omöjligt och skulle 
ta alldeles för lång tid att försöka beskriva allt som finns att se här men 
några spektakulära saker måste vi ändå nämna.  Ett vattenfall som även 
visar text i vattenflödet, en maskin som gör bajs, där man kan följa hela 
processen från det att man äter och vidare i magen/tarmen tills det kom-
mer ut igen. Den här processen tar ju rätt lång tid så vi stannade inte för 
att följa hela förloppet. Vi kunde också beskåda flera mycket speciella och 
uppseendeväckande installationer och konstverk. Detta är ett av de mest 
sevärda museer vi besökt i världen. Vi rekommenderar verkligen alla att 
besöka Hobart och museet. Det kan till och med vara värt att ta en omväg 
till Tasmanien för att göra detta.

Efter att ha spenderat några timmar på detta fantastiska museum tog vi 
båten tillbaka till hamnen för att där titta på förberedelserna till nästa 
dags evenemang. Vi hade nämligen sådan tur att vi var där inför målgång-
en av Sydney – Hobart Race, en av världens mer omtalade seglingstävling-
ar. Hobart är nämligen ett paradis för seglare och staden är också målet 
för den årliga kappseglingen från Sydney som alltid startar på Annandag 
Jul. Denna kappsegling räknas som en mycket tuff och speciell utmaning 
då den går genom vatten som ofta är svårbemästrade.  Här är man inte 
långt från det som kallas ”The Roaring 40s” som är havet mellan den 40:e 
och 50:e breddgraden där det råder ihärdiga västvindar beroende på att 
det på dessa breddgrader finns relativt lite land som kan stoppa dem. Vin-
darna var/är fruktade, men hade också stor betydelse för sjöfarten under 
segelfartygens tid. 

Det råder full aktivitet i hamnen. Massor av tält för restauranger, barer, 
butiker, radiostationer och självklart massor med nyfikna och förväntans-
fulla åskådare. Vid lunchtid den 28 december seglar den vinnande båten 
över mållinjen. Full aktivitet råder och vi är glada och lyckliga att vi lyck-
ats pricka in vårt besök så väl i tid. Vi känner båda att hit vill vi gärna 
återvända för att se och göra mer.«

Hobart är nämligen ett paradis för seglare och staden 
är också målet för den årliga kappseglingen

 från Sydney som alltid startar på Annandag Jul.
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På den tiden fanns GAPS (General Assisted Passage Scheme) som erbjöd 
förmåner till invandrare från Skandinavien och England. Betald båtresa dit, 
mot en egenavgift på cirka 100 kronor. Vissa krav ställdes på ålder och hälsa 
och stannade man inte minst två år i Australien fick man betala hela båtresan 
dit. När det gällde hälsan måste man visa via röntgenundersökning att man 
inte led av TBC.

Anlände man till Melbourne med hjälp av GAPS och inte hade några 
kontakter i Australien blev man inkvarterad i läger. Man bodde i halvmånfor-
made baracker av korrugerad plåt. Fick mat och logi samt cirka 50 cent om 
dagen. Icke engelskkunniga måste gå och lära sig engelska. Under tiden man 
bodde där skulle man också söka arbete och bostad.

Jag emigrerade dit från Indien, där jag arbetat i cirka ett år. Jag var 
inte intresserad av GAPS då jag inte ville binda mig för någon tid. Köpte 
båtbiljett Bombay – Melbourne ombord på P-O lines fartyg S.S Oronsay. 
Anlände till Melbourne i januari1967, klarade kravet att som immigrant 
ha i alla fall 50 dollar kontant. Detta var instämplat i passet. Genomgick 
noggrann kontroll av bagaget så att det inte fanns fröer eller dylikt där. 
Men ve och fasa – man hittade ett exemplar av tidskriften Playboy. Stor 
uppståndelse. Den var förbjuden i Australien – betraktades som porno-
grafi. Den beslagtogs men jag slapp i alla fall böter.

Med hjälp av kontakter, på den tiden hade man brevvänner, ordnades 
bostad. En liten bungalow på bakgården till en villa på Hortense street i Bur-
wood. Så gällde det bara att hitta arbete. Mina betyg från GCI (idag GIH) 
hade jag fått översatta till engelska. Efter cirka en vecka var det klart med 
arbete. Lärare på Marian Girls College i Sunshine i utkanten av Melbourne 
på en katolsk skola för flickor. Övriga lärare var nunnor eller noviser. Jag var 
den enda manliga individen där. Mitt GCI-betyg godkändes och jag fick mitt 
Australian Certificate as a teacher. Man hade lärarlegitimation där redan på 
den tiden. Jag undervisade i allt möjligt. General science (fysik, biologi, kemi) 
matematik och tyska. Undervisning i gymnastik och idrott var det inte myck-
et av. Lite softball-spel mot andra skolor bland andra i Geelong.

Samlingspunkten för skandinaver var den Svenska Sjömanskyrkan i 
Melbourne som fanns i det gamla engelska guvernörspalatset i Toorak. Präst 
på den tiden var Malte Johansson som vid hemkomsten till Sverige bytte 
namn till Malte Blaxhult. Olika sorters samkväm hölls i kyrkan och där kun-
de man även läsa svenska tidningar, till och med Helsingborgs Dagblad fanns. 
Visserligen var tidningarna två till tre månader gamla för de kom ju med båt 
från Sverige. Midsommarafton firades med dans runt majstången till drag-
spelsmusik av borgmästaren i Box Hill. Gammal svenskättling. Norrmännen 
firade naturligtvis sin nationaldag med 17 maj-tåg på gatorna i Toorak.

Vi fastboende spelade fotboll mot besättningar på skandinaviska båtar. 
Efter matcherna blev det bastubad på Sjömanskyrkan och ibland med res-

taurangbesök efteråt. Två sorter att välja på. Fully licensed med mat, vin, öl 
och sprit eller half licensed så kallad. BYOB´s (Bring Your Own Booze). Mat 
serverades men man tog med egen dricka.

På Sjömanskyrkan blev jag bekant med Bob Randall, en australiensare 
som studerade svenska på universitetet i Melbourne. Detta var möjligt tack 
vare en donation från en svensk invandrare. Pengarna skulle användas till 
detta och inget annat. Bob tyckte vi kunde fira mer än midsommar – varför 
inte Lucia och ha kräftkalas. Kräftor (yabbies) fanns det gott om. Australien-
sarna åt dom inte utan de användes som bete vid fiske på havet. Kräftorna 
fanns i vattenhålen på fårens betesmarker. De skulle hålla vattnet rent. Ett 
par timmars fiske och vi hade fått ihop 11-12 tjog. Så gott om yabbies fanns 
det. Dill hittade vi i trädgården hos en ryss och svensk snaps (OP Andersson 
akvavit) hos en skeppshandlare. Det blev för de svenskstuderande en oför-
glömlig afton  -  Luciatåg och Kräftkalas på samma gång.

Pubar fanns det gott om – men bara för män. Ett fåtal hade också Ladies 
Lounge dit kvinnor fick gå. Puben stängdes vid 17-tiden så det var rusning dit 
för att få en pint eller två innan man åkte hem från arbetet. Öppnade igen ef-
ter ett par timmar och höll öppet till klockan 23.00. Lagen ändrades sen så att 
man fick ha öppet hela tiden. Man ändrade valutan från pund till dollar med 
åtföljande förvirring. Ibland angavs priserna i pund, shilling och pence till-
sammans med pris i dollar och cent även långt efter det att ändringen var gjord.

Jag hade internationellt och svenskt körkort men måste skaffa ett austra-
lienskt. Besökte utfärdande myndighet för detta. ”Svenskt körkort – ja ni har ju 
vänstertrafik i Sverige så det skulle inte vara något större problem”. Jag fick sva-
ra på tre frågor. 1) Vilken färg? Röd, 2) Vilken färg? Gul, 3) Vilken färg? Grön.  
”Utmärkt ni är inte färgblind”. Sedan ut i bilen med inspektören. Körde ett 
varv runt kvarteret, sen var saken klar och jag fick mitt australienska körkort.

Som lärare hade man inte mycket ledigt men körde runt lite i Victoria, var 
bland annat i Ballarat och försökte vaska guld utan större framgång. Körde till 
Sydney, Brisbane och Surfers Paradise. På gränsen mellan Victoria och New 
South Wales var det en form av tull. Man fick inte ha frukt med sig mellan 
dessa delstater på grund av ”Fruit flies”.

Skidåkning testade jag också. Cirka 15 mil från Melbourne fanns Mount 
Buller. Ingen större trängsel i backarna. Det var inte många australiensare som 
sysslade med utförsåkning på den tiden. Jag gick ju också på fotboll, denna 
säregna form som heter Aussie Rules Football, som spelas på en oval plan och 
är en blandning av fotboll och rugby. Mitt favoritlag var Collingwood (The 
Magpies) för dom hade samma svartvitrandiga dräkt som Landskrona Bois!

Efter julen 1967 flög jag hem till Sverige. Där väntade en gymnastiklärartjänst 
på Norrevångskolan i Eslöv på mig.«

Min tid i Australien 
på 1960-talet 

Text: Anders Sjölin Foto: Privat
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Efter några fina dagar i Hobart med storstads-
puls och folkliv tog vi vår hyrbil för att styra ko-
san norrut mot en av de finare nationalparker-
na på Tasmanien, nämligen Cradle Mountain 
National Park.

När vi pratade med vänner som besökt Tasmanien var Cradle Mountain 
deras bästa rekommendation. Därmed blev ett besök där ett självklart val 
i planeringen av vår resa. Vi såg också till att läsa på om vad som fanns att 
göra här och var det var lämpligast att bo för att kunna få ut så mycket som 
möjligt av vår korta vistelse i parken.

Cradle Mountain National Park är en av Tasmaniens finaste och mest om-
talade nationalparker. Den är också en del av Tasmanian Wilderness världs-
arvsområde som anges av UNESCO. I den här 1 600 km² stora national-
parken ligger flera bergstoppar och parken täcker in ett stort urval av olika 
terränger, såsom bergsryggar, sjöar, regnskog och buskmark. 

Området är perfekt för vandringar och det är den främsta anledningen till 
att så många besöker nationalparken och det gäller även för oss.  Att ut-
forska några av de många vandringsleder som korsar nationalparken och 

som varierar i både avstånd och svårighetsgrad var vår tanke. Det som gör 
parken så perfekt är att både de som endast har en dag på sig att utforska 
området kan få ut mycket av sin vistelse och har man mer tid erbjuds flera 
olika vandringar av varierande slag. Den mest utmanande vandringen är 
den till toppen av Cradle Mountain, bland annat den 65 kilometer långa 
sexdagarsvandringen längs Overland Trail till Lake St Clair.

Efter att ha kört norrut under några dryga och riktigt varma timmar från 
Hobart (det var över +30 under resan) kom vi upp mot bergen i den nord-
västra delen av ön och började vår slingriga färd uppåt. Det var en mycket 
trevlig del av resan med många fantastiska vyer över ett bergigt och skogs-
rikt landskap fram till avfarten mot Cradle Mountain National Park. 

Några kilometer in på den vägen, precis efter Visitor Centre, kom vi fram 
till vårt hotell, Peppers Cradle Mountain Lodge, där vi hyrt en stuga för 
några nätter. Lodgen ligger precis på gränsen till nationalparken och är ett 
perfekt ställe att bo på när man vill utforska parken och dess omgivningar.
Så snart vi installerat oss i vår stuga gick vi ut för att ta en första promenad 
i området. Runt hotellet går ett antal kortare vandringsvägar så vi gav oss 
iväg genom skogen för att få röra lite på oss efter den långa bilresan från 
Hobart. Det var en fin tur genom en ganska tät skog och det var svårt att tro 
att vi faktiskt var så nära hotellet. Vi såg inte mycket djurliv men det var en 
fin vandring på en mycket välordnad gångväg. 

CRADLE MOUNTAIN – EN ”HÖJDPUN KT” PÅ TASMANIEN
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Hotellet har en trevlig restaurang med en jättestor öppen spis som central 
punkt och där åt vi en god middag den första kvällen. Det blev ett trevligt 
och mysigt slut på en lång och händelserik dag. Efter en god natts sömn 
gav vi oss av tidigt för att få ut så mycket som möjligt av dagen. Denna 
morgon var det betydligt svalare så våra jackor kom till användning.  Vi 
åkte först till Visitors Centre för att därifrån kunna ta oss in i parken. Vi-
sitors Centre tjänar nämligen flera syften. Det första och kanske viktigaste 
är naturligtvis att den ger en utförlig information om nationalparken och 
de olika vandringslederna. Här finns också en butik som säljer souvenirer, 
smörgåsar och vandringskläder samt en restaurang. Det väsentliga är att det 
är huvudstoppet för de pendelbussar som går in i nationalparken. Bussarna 
vänder uppe vid Dove Lake, som är en av huvudpunkterna i nationalpar-
ken, men det finns också några andra stopp på vägen där man kan hoppa 
på eller av bussen. Vi valde att göra en tre timmars vandring upp till en topp 
som heter Marions Lookout och den startade vid ett busstopp som heter 
Ronny Creek. Början av vandringen gick över en gräsbevuxen äng för att 
sedan fortsätta in i skogen och därifrån fortsätta uppför berget. I början var 
stigen träbelagd men övergick sedan till en bred stig bland träd och stenar. 
När vi började komma upp en bit mot toppen blev det brantare vandring 
och mot slutet var det flera partier med riktigt branta stigningar där vi fick 
hjälp av kättingar för balans och draghjälp. När vi sedan kommit upp på 
Marions Lookout, 1 223 meter över havet, fick vi lön för mödan. Härifrån 
har man en fantastisk utsikt och kan verkligen njuta av vyerna över Cradle 
Valley, Dove Lake och bergstopparna runtomkring. Helt underbart! För-
utom den vackra utsikten kunde vi även njuta en stund av vår matsäck vi 
beställt på hotellet.  

Vi valde en annan väg nerför berget, via Wombat Pool till Dove Lake för att 
därifrån ta bussen tillbaka. Denna väg gick genom ett landskap med låga 
träd och buskar. Otroligt vackert och många ställen att stanna på och bara 
njuta av utsikten. Ju närmare sjön vi kom desto mer folk såg vi och när vi 
väl kom ner till busshållplatsen var vi långt ifrån ensamma som väntade på 
transporten tillbaka till Visitors Centre.  

När vi kom tillbaka till hotellet hade vi fortfarande tid och ork att utforska 
lite mer av närområdet.  Vi gick mot Knyvet Falls, ett mindre vattenfall som 
ligger i lite av en urskog, runt en 20 minuters vandring från hotellet. Även 
här går man på trätrall hela vägen så det är en lätt vandring. I det här om-
rådet finns ett antal wombats. Det är ett pungdjur som liknar en känguru 
men är mycket mindre. Vi lyckades se en wombat med unge som var ute 
och letade mat. Dom kom väldigt nära oss så vi kunde både ta bilder och 
spela in en video. Det var otroligt häftigt att komma så nära.

Besöker man Tasmanien känns det som ett måste att se en Tasmansk Djä-
vul, ett djur som är så omtalat och förknippat med Tasmanien. The Tasma-
ninen Devil är utrotningshotad, vilket gör att vi fick vi ta oss till en ”park” 
eller snarare en fristad där man skyddar och föder upp utrotningshotade 
djur, bland annat den Tasmanska Djävulen. Tasmanien har flera endemiska 
djur och om detta och vårt besök i Devils@cradle berättar vi mer om i nästa 
nummer.«

CRADLE MOUNTAIN – EN ”HÖJDPUN KT” PÅ TASMANIEN Text & Foto: Tomas Eisner och Margot Garmelius
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Du lämnade Australien i januari, då skogsbränderna härjade som 
värst, för att studera vid Lunds universitet, bara för att uppmanas av 
regeringen att återvända hem i mars på grund av coronaviruset. 

Hur var situationen i Sydney?
- Eftersom de flesta i min familj och mina vänner bor i Sydney, långt
borta från skogsbränderna, var jag inte alltför orolig, men det var trå-
kigt att se mitt hemland lida när jag var borta i januari. Det var första
gången jag skulle bo utomlands, så det var en ny upplevelse och ibland
utmanande för mig att ha koll på allt som hände i Sydney. I mars för-
ändrades situationen nästan dagligen men vid den tiden var Sydney och 
Australien fortfarande relativt förskonade från coronavirus.

Varför kom du till Sverige, och vad gjorde du?
- Jag har aldrig varit i den här delen av Europa förut, så jag var mycket
intresserad av Skandinavien och angelägen om att uppleva så mycket
som möjligt i denna del av världen. Jag är mycket tacksam för att jag
kunde komma till Sverige och Lunds universitet som utbytesstudent un-
der en termin. Jag studerade Sustainable Urban Landscapes, som en del 
av min Master of Architecture vid University of Sydney.

Vilka var höjdpunkterna under din vistelse i Sverige?
- Det var många höjdpunkter, även om vistelsen blev mycket kortare än 
planerat. Det bästa var alla de människor som jag hade turen att träffa
under min korta tid i Sverige, mina nya kamrater, lärare och studie-
kamrater. Från den dagen jag kom kände jag mig lugn och varm tack
vare mina kamrater. Jag hade samma känsla när jag studerade, eftersom
lärare och studiekamrater var mycket välkomnande.

Vad är den största skillnaden mellan studier i Australien och Sverige?
- Jag kan bara göra jämförelser med den tid som jag fysiskt tillbringade
i Sverige. Jag studerade i en liten grupp med omkring 30 personer, och
den största skillnaden var att ha ett studieutrymme och ett eget bord,
som vi alltid hade tillgång till för att samarbete utanför lektionstiderna.
Det var fantastiskt att ha en kollektiv och vänlig atmosfär för att studera 
tillsammans.

I Australien, särskilt på University of Sydney, har vi inga tilldelade 
bord eller platser för gruppdiskussioner utöver lektionstiderna, vilket 
innebar att många gick hem och att vi inte såg varandra så ofta.

Intervju med
VITO HUI

– Australisk student
i Lund våren 2020

Text: Erwin Apitzsch Foto: Privat
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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.

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.

MEDLEMSKORT
2020

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se

Vad saknade du mest under din vistelse i Lund?
- Det jag saknade mest var definitivt mina närmaste vänner och familjen 
i Sydney. Vid flera tillfällen behövde de min hjälp och av förklarliga skäl
kunde jag inte hjälpa dem. Vanligtvis är jag alltid redo att hjälpa till, så
det var tufft att inte vara där. Men jag är mycket tacksam för tekniken,
eftersom jag åtminstone kunde vara där digitalt och i andan umgås med 
de människor som ligger mig varmast om hjärtat.

I mitten av mars rådde University of Sydney dig att återvända hem. 
Vad var din reaktion och vad gjorde du?
- Min reaktion var "som väntat" med tidigare meddelanden från uni-
versitetet, som gradvis gick mot rekommendationer att återvända. Även 
andra utbytesstudenter från hela världen hade redan åkt tillbaka till sina 
hemländer så det kom inte som någon överraskning.

Efter att ha pratat med mina föräldrar och vänner hemma, be-
stämde jag mig för att flytta tillbaka och boka min återresa till Aus-
tralien. Jag tror att det från det rådgivande e-postmeddelandet till 
avresan den 19 mars bara tog ungefär en vecka.

Hur var din resa hemresa?
- Den var ganska smidig trots att den tog lång tid. Med den danska grän-
sen stängd ville jag inte ta risken att flyga ut från Köpenhamn, så jag
åkte till Stockholm och Arlanda flygplats istället.

Även om det totalt sett var ganska tråkigt, var tågresan mycket 
trevlig eftersom vädret var bra och jag kunde se några av de olika 
landskapen i Sverige. Jag har aldrig varit i Stockholm, så jag var glad 
att ha lite tid att se lite av stan före flygresan hem.

Från Stockholm till Dubai och sedan till Sydney gick flygningar-
na som planerat. Flygbytena gick ganska smidigt, vilket var bra men 
jag var lite orolig för den bristfälliga screeningen av coronavirus.

Och vid din ankomst var du tvungen att sitta 
i karantän i ditt eget rum i 14 dagar. Hur var det?
- Jag hade mycket tur för en vecka senare var alla återvändande rese-
närer i karantän i 14 dagar på hotell. Jag kunde alltså åka hem till mina
föräldrar, som var väl förberedda med mat och förnödenheter, vilket jag 
var mycket tacksam för.

Det var definitivt den längsta tiden jag har stannat inomhus och 
begränsad till ett rum. Jag stannade i mitt rum och lämnade det bara 
för att gå till mitt eget badrum. Mina föräldrar serverade måltider. 
Sammantaget var upplevelsen naturligtvis isolerande men den var 
fortfarande ganska bra. Och ja tack och lov, vi är alla fortfarande 
friska.

Vad gör du nu?
- Med tillstånd från mina kurskoordinatorer fortsätter jag mina studier i
Lund på distans och digitalt i Sydney. Jag har redan haft flera inlägg och 
presentationer, vilket har varit unikt men definitivt hanterbart.
Så det mesta av min tid spenderas fortfarande på studier. Jag har åter-
upptagit saker som jag brukade göra som spel, tittar på TV-program
och filmer. Och för tillfället är det mycket videosamtal med vänner.«
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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?
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