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Australien öppnar sina gränser och välkomnar återigen turister. 

Det känns nästan overkligt men nu är det äntligen dags och det 

blir återigen möjligt att besöka nära och kära Down Under. Nya 

Zeeland dröjer ytterligare en tid innan turister välkomnas. Men 

det känns som vi kan se ljuset i tunneln. Tänk att få ta färjan från 

Circular Quay till Manly, njuta av solen från en klarblå himmel, 

dra in ett andetag från den friska havsluften och samtidigt passera 

Opera Huset. 

I det här numret har vi pratat med Lars Jönsson på Tour Pacific om 

hur de ser på framtiden. Malin Boman berättar om sitt besök på St 

Helena - En liten grön ö med en stor historia. Tina Bergqvist besö-

ker stranden och ger oss sommarreflektioner i pandemins Adelai-

de. Åsa Duffy tipsar om familjesemester på Nelson i Nya Zeeland. 

Ingmari Dickens kåserar från sitt älskade Sydney. Erwin skriver om 

de något kontroversiella planerna på rökförbud på Nya Zeeland. Vi 

får även musik och kulturnyheter med koppling till Australien och 

Nya Zeeland. 

Vår förening befinner sig i en ansträngd situation och är i behov av 

fler medlemmar, vi hoppas att vi tillsammans med er kan nå ut till 

fler under 2022.  

Fler nyheter och information om föreningen hittar 

du på vår hemsida australien-nyazeeland.se 

samt på vår Facebooksida www.facebook.com/ausnzfs
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De senaste åren har vår föreningsstämma ägt rum i februari. På grund av 
pandemirestriktionerna har styrelsen valt att skjuta på årets föreningsstäm-
ma till någon gång i mars, då det enligt stadgarna senast ska äga rum. Vi har 
valt den strategin för att om möjligt ha ett fysiskt möte i förhoppningen att 
toppen på pandemin ska vara avklarad och att det blir läge för att träffas ”på 
riktigt” igen. Vid styrelsesammanträdet den 19 februari beslutades att för-
eningsstämman ska äga rum i Gustavsberg den 20 mars. Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna för att diskutera Vänskapsföreningens framtid! 

I Australien vädjar man till backpackers att jobba till följd av brist på ar-
betskraft i det omikrondrabbade landet. För att stimulera att detta sker har 
man dessutom tagit bort visumavgiften på motsvarande drygt 4 000 kronor. 
Premiärminister Scott Morrison vädjade på en presskonferens att ”Flytta 
runt i landet och hjälp oss i jordbruket, sjukvården och alla andra sektorer 
som behöver arbetskraft”. Detta sker då Morrison tidigare har fått kritik för 
pandemihanteringen i landet och draget ska, enligt nyhetsbyrån, ses i ljuset 
av att det är valår i Australien.

För två månader sedan skickade Australien polis och militär till Salo-
monöarna efter flera dagar av upplopp i önationen. Tusentals människor 
hade tagit sig till huvudstaden Honiara där flera byggnader hade satts i 
brand. Enligt Australiens premiärminister Scott Morrison var motivet att 
stå för stabilitet och säkerhet. Åtgärden resulterade i våldsamma demon-
strationer, som ledde till att utegångsförbud infördes. Sedan dess har ny-
hetsrapporteringen varit knapphändig.

En annan händelse i Stilla havsområdet inträffade i mitten av januari 
då ett stort vulkanutbrott under havet i Tonga utlöste chockvågor i atmos-
fären som nådde halvvägs runt jordklotet. Stora flodvågor från utbrottet 
svepte in och orsakade förödelse i strandområden. Tsunamin drabbade hu-
vudstaden Nukualofas norra sida där båtar och klippblock kastades upp 
på land. Staden täcktes av ett tjockt lager vulkanaska. Vattenförsörjningen 
är svårt påverkad av vulkanutbrottet och maten i butikerna börjar ta salut. 
Omvärlden kom dock till undsättning genom bland annat Australiens och 
Nya Zeelands hjälpinsatser i form av ett bidrag på en miljon dollar. Nya 
Zeeland har även skickat två fartyg med vatten och andra förnödenheter. I 
Tonga har man haft en ”nollcovidstrategi” med hårda gränskontroller för att 

hålla coronaviruset utanför landet, men det fanns en oro för att transporter 
från utlandet skulle föra med sig viruset. En särskild zon upprättades i den 
mottagande hamnen för att gods skulle kunna tas emot utan personkon-
takt, men det hindrade inte covidviruset från att ta sig in i landet. I mitten 
av februari konstaterades 60 fall av omikron. 

I sportens värld har Australian Open i tennis varit i fokus, inte bara det 
sportsliga utan också det politiska spelet om den niofaldige vinnaren Novak 
Djokovics start i turneringen eller inte. Djokovic tyckte sig ha rätt att forma 
sina egna regler och åkte till Australien för att försvara sin titel utan att vara 
vaccinerad mot covid. Han fick dock kalla handen av Australiens myndig-
heter med motiveringen att utan vaccinationsintyg får man inte komma in 
i landet. Beslutet ansågs som helt rätt av dem som hävdar allas likhet inför 
lagen, medan Djokovics supportrar tyckte att det var en skandal och i stället 
ville ge sin idol en gräddfil in i turneringen. Så blev det dock inte. Djkovics 
fick inte starta och fick därför inte chansen att vinna Australian Open för 
tionde gången. 

Arrangören Australian Tennis backade från sitt initiala beslut att inte 
tillåta kommersiella eller politiska budskap under tävlingen till att publiken 
fick visa sitt stöd för den försvunna kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai 
med tröjor och banderoller försedda med texten ”Var är Peng Shuai?” För-
behållet var dock att man inte kom i grupp för att störa utan höll sig lugna.  

På den idrottsliga sidan kan noteras att världsettan bland damerna, 
Australiens 25-åriga Ashley Barty, är den första australiern på damsidan på 
44 år att lyckas med bedriften att vinna Australian Open. Barty tappade inte 
ett enda set under sina sju matcher i turneringen, trots underläge med 1-5 i 
finalens andra set mot amerikanskan Danielle Collins. Hon kom dock igen, 
med bland annat fem serveess, kvitterade till 5-5 och vann setet i tiebreak 
med 7-2. 

Nu ser vi fram emot ett år då coronapandemin officiellt förklaras vara 
avslutad och att det åter blir möjligt att resa till våra destinationsländer Aus-
tralien och Nya Zeeland utan rädslan att plötsligt drabbas av en veckolång 
karantänvistelse!«

4

Erwin Apitzsch

ordförAnden
har ordet



54

Text & Foto: Malin Boman

st HelenA 
- En liten grön ö med en stor historia 

En varm och fuktig sommarmorgon i januari kör jag till Manly vid Brisba-
nes kust. Högst upp på krönet svänger jag av mot hamnen och möts av den 
vackra havsutsikten. Där ute på Moreton Bay guppar redan vita segel på det 
glittrande blå havet, så där vykortsidylliskt.

Intill piren ligger katamaranen Cat o Nine Tails som ska ta mig och ett gäng 
nyfikna personer till den lilla ön St Helena på en dagsutfärd.

Vi välkomnas ombord av en glad besättning som snart lägger ut och styr oss 
ut mellan lyxiga segelbåtar i riktning mot de små öarna. Matthew Flinders, 
som en gång upptäckte denna bit av världen, måste ha lidit av solsting då han 
inte kunde komma på några bättre namn än Green Island 1, Green Island 2, 
Green Island 3, Green Island 4, Green Island 5, och som väntat Green Island 
6. Men visst, de ligger fortfarande där ute som ett långt grönt halsband.

Idag är dessa små öar en nationalpark och betydligt mindre ointressanta, för-
utom för marinforskare, fiskare och friluftsseglare i allmänhet. Men under 
1800-talets mitt kom flera utav dem att spela en stor roll i kolonisationen av 
Brisbane. 

Till historien hör att fram till 1859 fanns inte delstaten Queensland, utan 
detta var en del av New South Wales, och de allra värsta fångarna från Sydney 
skickades till Brisbane då det nog var ett enkelt sätt att rensa upp Sydney med 
omnejd med ett hopp om att Brisbane låg tillräckligt långt bort för att fång-
arna inte skulle återvända då de skulle sättas på fri fot. 

Efter vår trevliga båtfärd, där besättningen informerat oss om att de även blir 
vår egen lilla historiska teatergrupp på ön, hoppar vi av bryggan och letar oss 
in i skuggan för att få vår första historielektion. Längre bort stannar en stor 
grupp kängurur för att ta sig en titt på oss och snart har vi hamnat i ett slags 
historietrans där vi inser att denna pittoreska lilla ö har varit allt annat än en 
del av paradiset. 

När väl Queensland blev en egen stat år 1859 hade New South Wales alla 
pengarna i väl förvar i Sydney, och i den nya statens kassa fanns det endast 7 
pence. Snacka om att ligga i underläge. 

Redan från första början har fångarna använts till att bygga upp Brisbane. Bland 
annat bröt de sten vid Kangaroo Cliff som användes till de större byggnaderna, 
broar och annat. Samtidigt anlände mängder med emigranter från Europa, 
många i dåligt skick efter deras långa resa. År 1866 bestämdes det att ön St He-
lena nu måste användas för att skydda stadens invånare, och fångarna skicka-
des ut för att bygga upp en ny karantänstation. Men endast ett par månader 
senare ändrade sig regeringen. Fängelset i Brisbane på Petrie Terrace var redan 
överfullt precis som det flytande fängelseskeppet Prosperpine vid kusten som 
använts som en extra förvaring och trycket blev bara värre. I stället får nu St 
Helena byggas om till ett större fängelse, som står färdigt året därpå.

Hit kom så fångarna med båt för att avtjäna sina straff genom hårt arbete. 
Korta straff räknades från tre månader (vilket man kunde få för svordomar på 
allmän plats) till sju år. Långa straff däremot varade mellan sju år och livstid. 
Till detta hör att de inte fick prata, varken med varandra eller någon annan. 
Inte undra på att ön fick öknamnet The Hell Hole of the Pacific.

Fängelset skulle vara självförsörjande, men dessutom bidra en stor del till sta-
tens ekonomi. Här skulle produceras mat, sadlar, skor och polisuniformer för 
glatta livet. Detta blev en stor succé som staten skröt om då de gick med 30 
000 pund i vinst per år efter att själva fängelset endast kostat 4 000 pund att 
få färdigt. Knappast märkligt med tanke på en stor gratis arbetskraft, förutom 
vakterna, läkare och en skollärare till personalens barn.

Innan solen blir för het beger vi oss ut längs med den vackra strandkanten. 
Längre fram ligger en gammal kyrkogård på en torr och ödslig plats. Ett 
par vindpinade gravstenar och 56 kala stenkross är omgivna av ett vitmålat 
trästaket. 
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Med vaktstyrkan kom deras familjer också att bo på ön och runt 1880-talet 
fanns det uppåt ett trettiotal barn här och en liten skola. De sex gravstenarna 
berättar om barnen som dött av vanliga barnsjukdomar på den tiden.

Det finns ytterligare femtiosex gravar här för dem vars familjer inte hade 
råd att betala för den avlidne fångens båtfärd tillbaka till fastlandet. I stäl-
let ordnades en kristen begravning på 10 minuter där andra fångar kunde få 
vara närvarande. Graven blev sedan markerad med ett stenkors och fångens 
nummer. Vi står tysta och betraktar denna sorgliga plats innan vi beger oss 
in mot öns mitt där ruinerna av fängelset fortfarande står och vår besättning 
fortsätter sitt livliga berättande.

Från vakttornen hade vakterna bra utsikt över den lilla ön, de mest pålitliga 
fångarna fick arbeta med att sköta fåren, sockerplantagen, och arbeta i kal-
kugnen. De andra fick arbeta i barackerna eller i köket.

Den dagliga rutinen var sträng. Väckning klockan 06.20 då de måste ut på 
bangården för inräkning, följt av tvättning, frukost och sen marscherades de 
ut till arbetet. En timmes lunch. Arbetsdagen slutade klockan 16.40 då de blir 
inräkning före kvällsmat och fritid till klockan 20.00. Därefter stängdes de in 
i sina små heta celler utrustade endast med en hängmatta.

Matransonen var uppdelad i tre kategorier. Alla fick lite bröd, kött, majsmjöl, 
grönsaker, salt och en tvål. De som jobbade hårdast fick dessutom lite socker, 
te och tobak. Men blev man disciplinerad och instängd i en isoleringscell fick 
man endast bröd och vatten.

Det sägs att det välkända fängelset Alcatraz i San Fransisco inte går att jäm-
föra med livet på St Helena och för många blev livet helt enkelt olidligt. I så 
fall fanns det endast tre chanser att lämna ön. 

Man kunde benådas om ens familj inte kunde överleva på egen hand. Det 
andra sättet var om man dog, femtioåtta fångar omkom, vanligtvis av tyfus, 
tuberkulos eller hjärtfel. Det tredje sättet var att rymma. Men då vakterna 
hade för vana att kasta kött i havet runt ön för att locka till sig hajar var detta 
ett mycket riskfyllt äventyr. Trots detta gjordes det 58 försök.

Frederick Sven Hamilton, en tyskfödd fånge, var en sådan desperat man som 
1913 blev dömd för stöld. Han fick fem års straffarbete och arbetade i köket, 

vilket han hatade. Redan efter ett år fick han nog och dyker inte upp ute på 
bangården efter dagens arbete. Alla vakter larmades och jakten var i full gång. 
Men i ösregn och mörker hittades han inte. Vad ingen visste var att Frederick 
brutit sig in i chefsvaktens hus, slitigt loss badkaret, dragit ner det till strand-
kanten och surrat fast det ovanpå ett upp- och nervänt köksbord. 

Nästa morgon upptäcktes det att badkaret var borta och vakterna sprang efter 
spåren ner till växtligheten längs med strandkanten där spåren tog slut. Ryk-
tet hann sprida sig till Brisbane och flera personer yrade om att de nog hade 
sett någon med Hamiltons beskrivning stryka omkring i staden. 

Men Hamilton kom aldrig så långt som några meter ut till havs förrän badka-
ret hade kapsejsat och han fick simma iland. Urblöt smög han sig tillbaka till 
köksbyggnaden och hivade sig upp på taket där han satt hela dagen. I skym-
ningen gav han sig på nytt in i chefsvaktens hus, släpade ut två pinnstolar och 
en dörr och byggde en ny flotte. Vid midnatt begav han sig ut, och med endast 
huvudet ovanför vattenytan paddlade han för glatta livet. Nästa morgon upp-
täcktes det att stolarna var borta och jakten var igång på nytt. Kontrollgene-
ralen som hade kommit till ön i en liten motorbåt sicksackade nu runt öarna 
och hittade till slut något som plaskade. Det var Hamilton som fortfarande 
paddlade närapå helt under vattenytan. Vill du ge upp Hamilton? Frågade 
kontrollgeneralen då båten kommit ifatt honom. Vi är beväpnade. Hamilton 
drogs upp och kördes tillbaka till St Helena. Inte ens kontrollgeneralen kunde 
låta bli att ge Hamilton stort beröm för sitt mod.Under tolv timmar hade han 
försökt ta sig iland på detta vis, och det med en förtvinad arm.

Jag tror inte jag gjorde något fel, berättade Hamilton senare. Frihet är under-
bart, och om du öppnar dörren till en fågelbur så flyger fågeln ut. För denna 
kortvariga flykt fick Hamilton utstå ytterligare arton månader på ön.
Under trädens skugga får vi vår lunch serverad medan besättningens utför 
sin sista teaterföreställning om det hårda livet som utspelat sig här mellan 
1867 – 1933. 

Med mig hem har jag fått en inblick i dessa människoöden, och att frihet, det 
är något jag aldrig ska ta för givet.«

St. Brisbane februari 2022 
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Text: Lars Wallin - Foto: Tour Pacific

Intervju med 
lArs jönsson 

på Tour Pacific

Gränserna är på väg att öppnas igen. Hur har resebranschen klarat sig och 
är den redo för resor igen?  Lars Jönsson grundare, ägare och VD för Tour 
Pacific i Helsingborg ser positivt på framtiden.

Senast jag träffade Lars Jönsson, som för snart 30 år sedan startade företaget 
Tour Pacific var på deras resemässa Visit Pacific i Malmö den 3 mars 2018. Då 
var resebranschen i full blom och företag med sikte på Söderhavet var på plats 
för att diskutera reseerbjudanden. Australiska Nyzeeländska Vänskapsfören-
ingen var på plats med monter tillsammans med aktörer som Quantas, AAT 
Kings, ATS Pacific, Tourism Northern Territory, South Australia Tourism 
Commission. Sedan kom pandemin och världen stängdes ner. Nu planeras 
gränserna att öppnas igen så vi kontaktade Lars för att fråga hur han och 
Tour Pacific klarat sig genom de två senaste åren och hur de ser på framtiden.

1.Hur mår du och inte minst hur mår Tour Pacific?
Nu mår vi toppen, men det har varit två år med stora utmaningar. Sedan 
oktober 2021 när UD hävde den allmänna reseavrådan så har vi haft fullt upp 
och i ännu högre grad när restriktionerna togs bort i början av februari. Det 
är underbart att återigen prata med många av våra stamkunder och planera 
deras drömresor.

2. Vad har du och personalen gjort under pandemin?
Det första året av pandemin har vi lagt mycket tid på att boka av och boka om 
kunder. Och boka om igen! Vi har hållit igång reseintresset genom att arrang-
era en rad olika digitala kundevent med upp till 200 personer åt gången och vi 
har varit aktiva i våra sociala media där många av våra kunder har interagerat.

3. Nu öppnar gränserna igen, hur känns det? 
Det känns helt underbart. Vi har ju haft resmål som öppnat en efter en under 
ett drygt år så efterfrågan från kunder har kommit i en jämn takt.  

4. Tror du resebranschen kan resa sig igen, hur ser du på framtiden 
och resandet Down Under? Vågar folk sätta sig i ett trångt flygplan? 
Ja, definitivt! Det uppdämda behovet av att resa utomlands är stort och 
många har en rejäl pott med respengar sparade. Flera av våra gruppresor till 
Down Under med avresa i höst är redan fullbokade och vi har satt in extra 
avresor för att möta det stora intresset.

Jag tror att det kommer att vara krav på munskydd en bra tid framöver. 
Dessutom är luften i våra moderna flygplan mycket ren och 99 procent av 
luften renas var 2-3 minut så det är säkert att resa med flyg. En trend vi ser är 
dock att allt fler bokar business class-biljetter och unnar sig mer plats ombord 
på flyget.

5. Har ni fått signaler om läget från arrangörer 
inom resebranschen i Australien och Nya Zeeland? 
Många längtar efter att få välkomna internationella turister igen så de som 
åker dit framöver kommer definitivt att välkomnas med stora famnen!

6. Har ni återigen öppnat ert kontor för fysiska besök? 
Ja, vi tar emot besökare på vårt nya kontor i centrala Helsingborg som vi flyt-
tade till förra året.

7. Vad är det första du kommer att göra när du besöker Australien 
och Nya Zeeland efter pandemin, kan du dela med dig om tips 
och platser du längtat extra mycket efter?
Längtan efter staden Sydney är stor. Känna dofterna, se vyerna och höra dia-
lekten. Det blir ett besök i Royal Botanic Gardens, mitt i city och jag planerar 
även att besöka Sydneys helt nya stadsdel Barangaroo. Sen längtar jag tillbaka 
till Kangaroo Island som återhämtat sig igen efter skogsbränderna vintern 
2019-2020.

8. Har du hållit kontakten med länderna Down Under på något speciellt 
sätt under pandemin, exempelvis nyhetssändningar, kultur på distans?
Här är ju sociala media ett bra sätt att både kommunicera och att hålla sig 
uppdaterad om nyheter med mera. Och sen har den gamla tv-klassikern från 
80-talet Royal Doctor Flying Service kommit i en ny tappning. Här kan man 
njuta av vyer, dialekter och drama på hög nivå.«

I februari 1993 slog vi upp våra dörrar och öppnade därmed möjligheten 
för frusna nordbor att resa till Söderhavet, Australien och Nya Zeeland. 

Vi har sedan dess varit Sveriges ledande researrangör till dessa destinationer. 

Företagsfakta
Tour Pacific Scandinavia AB, med organisationsnummer 556502-0210, 

är ett svenskägt, självständigt bolag utan bindningar 
till vare sig flygbolag eller andra reseföretag. 

Företagets Vd och grundare, Lars Jönsson, äger 100 procent av aktierna. 

Tour Pacific Scandinavia AB, 
Drottninggatan 13, 252 21 Helsingborg, Sverige. 

Tel: 042-17 95 00, travel@tourpacific.se, www.tourpacific.se



8

Doktorn kan komma
Nyversion av den klassiska succéserien om en grupp flygplansburna lä-
kare som dagligen räddar liv på på landets mest svårtillgängliga platser. 
www.tv4play.se/program/doktorn-kan-komma

William Crighton´s nya album Water & Dust 
spås bli en australisk klassiker
”Album of the Week: William Crighton’s  Water and Dust  cements 
him as one of Australia’s finest artists.”  theaureview.com 10 feb 2022 
”The Story Behind William Crighton’s ‘Water & Dust’, A Future Australian Classic” 
- themusic.com.au 9 feb 2022.
Närmaste konserten hittills för den svenska publiken blir på Loppen i Kö-
penhamn den 21 maj. williamcrightonmusic.com.au

Lie with me
Dramathriller om ett brittiskt par som startar ett nytt liv i Australien med 
sina två barn. Samtidigt välkomnas en mystisk barnflicka till hushållet. 
www.tv4play.se/program/lie-with-me

Stor intervju med originalmedlemmarna 
i The Saints i Vive Le Rock
The Saints från Brisbane pryder omslaget på senaste numret av musiktid-
ningen Vive Le Rock som har ett hela 12 sidor stort reportage om bandet.
vivelerock.net/product/vive-le-rock-89-the-saints

Grand Designs Nya Zeeland
Nyzeeländskt livsstilsprogram från där vi får följa kreativa och entusiastiska 
nyzeeländare som gör verklighet av sina spektakulära husdrömmar.
www.tv4play.se/program/grand-designs-nya-zeeland

Mitt aboriginska arv
Dokumentärfilm · 51 min. 10-årige Dujuan är en skicklig jägare som helar 

folk och talar tre språk, trots det får han underkänt i alla skolämnen. Du-
juan tillhör Australiens urfolk och i skolan lär de varken ut hans språk eller 
historia. urplay.se/program/217047-mitt-aboriginska-arv

Xavier Rudd: We deserve to dream tour 2022
Den 4 oktober uppträder han på Trädgårn i Göteborg och den 5 oktober på 
Fållan i Stockholm. kulturbolaget.se, www.livenation.se

Griffs äventyr på Nya Zeeland
Den brittiske komikern Griff Rhys Jones gör en äventyrlig resa genom Nya 
Zeeland, från norr till söder. Nyfiken på landets natur, kultur och historia 
plockar han kiwi, surfar på sanddynor och försöker fånga en alpin papegoja.
urplay.se/serie/216232-griffs-aventyr-pa-nya-zeeland
 
Nick Cave & The Bad Seeds till Way Out West, Göteborg
Nick Cave blir en av huvudartisterna på Way Out West i augusti 2022.
www.wayoutwest.se

Azure Ryder skapade historia med sin nya video
Singer/Songwriter Azure Ryder blev den första att göra en musikvideo från 
toppen av Sydney Harbour Bridge. I videon till låten I Feeling good som 
skrevs av Nina Simone 1965 har Azure även besökt Blue Mountains och 
platser runt om i Sydney. youtu.be/geAG0J820lY

Covid 19 Omicron outbreak: Womad, Homegrown 
festivals cancelled, Auckland Arts festival axes 51 events
Two of the country’s most anticipated musical festivals won’t go ahead be-
cause of the Omicron outbreak. Festival organisers for New Plymouth’s po-
pular Womad NZ announced on Wednesday the event is now cancelled for 
2022 and called the decision ”heartbreaking”.
”With deep sadness, we are announcing Womad NZ is no longer going 
ahead for 2022,” the statement read. www.nzherald.co.nz

musik & kultur down under
Text: Lars Wallin
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Text: Lars Wallin - Foto: Marie Östlund

Intervju med 
mArie östlund 

på Australienresor

Marie Östlund på Australienresor har en lång och gedigen erfarenhet av 
både Australien och Nya Zeeland. Hennes första besök i Australien var re-
dan 1983. Hon har även en lång historia tillsammans med Vänskapsfören-
ingen och var den som en gång i tiden tipsade valberedningen om under-
tecknad, och var på plats i Holstebro i Danmark i samband med mitt första 
styrelsemöte. Jag har mycket att tacka Marie och hennes fantastiska arbete 
för. Inför det här numret och nu när gränserna öppnas igen ställde vi lite 
frågor till Marie och Australienresor.

1. Hur mår du och inte minst hur mår Australienresor?
Jag mår alldeles utmärkt tack och det gör Australienresor också.

2. Vad har du och personalen gjort under pandemin?
Den första tiden fick vi som alla andra inom resebranschen ägna oss åt ad-
ministration av inställda och avbokade resor. Efter det har vi sett framåt 
och hållit igång dialogen med våra kunder. Vi har förkovrat oss, uppdaterat 
befintligt material, lanserat ett nytt varumärke www.workations.se och ar-
betat med några nya projekt. 

3. Nu öppnar gränserna igen, hur känns det?
Fantastiskt! Man tror nästan inte att det är sant. Som vi har längtat! 

4. Tror du resebranschen kan resa sig igen, hur ser du på framtiden och resan-
det Down Under? Vågar folk sätta sig i ett trångt flygplan?
Jag ser mycket positivt på framtiden och jag tror att resebranschen reser 
sig igen. Det kanske inte blir exakt på samma sätt igen, men folks vilja och 
önskan att resa och uppleva nya saker kommer alltid att finnas. 

Efterfrågan på resor ’down under’ är redan stor och vi märker att 
många har legat i startgroparna och längtat efter att gränsen öppnas igen.  
 
5.  Har ni fått signaler om läget från arrangörer inom 
resebranschen i Australien och Nya Zeeland?
Under hela pandemin så har våra samarbetspartners försett oss med in-
formation och uppdateringar, både vad gäller myndigheters regler, pan-
demisituationen och givetvis även produktuppdateringar och nyheter.  
 
6. Har ni återigen öppnat ert kontor för fysiska besök? 
Ja det har vi gjort. Vi rekommenderar dock att man förbokar en tid. Det 
finns även möjlighet med digitala möten via Teams.

7. Vad är det första du kommer att göra när du besöker Australien och Nya 
Zeeland efter pandemin. Kan du dela med dig om tips och platser du längtat 
extra mycket efter?

Jag ser verkligen fram emot att kunna träffa vänner i Australien och Nya 
Zeeland. Det var länge sedan man kunde ses. 

Det finns ju så mycket att se och uppleva så svårt att välja ut nå-
got speciellt. Kangaroo Island är en av mina favoriter, det är så häf-
tigt att komma nära djurlivet, jag tycker också mycket om outbacken 
för den kan man inte uppleva någon annan plats. På Nya Zeeland skul-
le jag mycket väl kunna tänka mig att checka in på en vingård några  
dagar.

Men det första jag ska göra i Sydney är att ta mig ner till området runt 
Circular Quay, slå mig ner på en bar med ett glas gott vin. Att se ut över 
vattnet, hamnen och Operahuset och njuta av atmosfären och miljön är 
något jag inlett alla mina besök i Australien med sen första gången jag be-
sökte Sydney 1983. 

8. Har du hållit kontakten med länderna Down Under på något speciellt 
sätt under pandemin,  exempelvis nyhetssändningar, kultur på distans osv? 
Det har inte blivit någon kultur på distans, men har följt med vad som hän-
der i tidningar och genom den information jag fått från vänner och sam-
arbetspartners.«

Skräddarsydda resor sedan 2007. 

Australienresor är en av Sveriges största specialister på resor till Australien 

och Nya Zeeland. Hos oss får du personlig service, bred kompetens, 

konkurrenskraftiga priser och tryggheten genom att beställa resan på ett ställe. 

Vi som arbetar på Australienresor har alla rest mycket, studerat eller arbetat 

i Australien och Nya Zeeland, och vi reser regelbundet dit för att kvalitetssäkra pro-

dukterna vi rekommenderar. Vår styrka är personlig service och uppföljning,

och vi önskar att dela vår kunskap och erfarenhet med dig – oavsett om det är ditt 

första besök eller om du har varit på resmålet flera gånger tidigare. 

Vi ska göra din resa till en något helt speciellt!

Australienresor arrangerar alla typer av resor, för de flesta önskemål 

och plånböcker. Allt från flygresor, hotellövernattningar, hyrbil och andra 

landarrangemang till kompletta reseprogram för både individuella resenärer 

och grupper. Vi ordnar också med 3 månaders turistvisum till våra kunder.

 

Australienresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. 

Öppet: Måndag – Fredag 

08.30 – 16.30 Tel: 08-6769790. E-post: info@australienresor.se

 

Vi tar emot besök på vårt kontor i Stockholm, men vi rekommenderar att du bokar 

en tid så att vi har en ledig resekonsulent vid ditt besök. Du kan också boka in ett 

videomöte med en av våra resekonsulenter. Kontakta oss för att boka tid.



10

I Sverige infördes vid årsskiftet förbud mot att slänga cigarettfimpar på 
marken. Gör man det och blir påkommen kan det ge böter på 800 kronor. 
Anledningen till lagändringen är att nedskräpning är ett problem ur flera 
miljöperspektiv. Nedskräpning leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöska-
dor på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten. Att 
slänga fimpar har tidigare kallats för ”ringa nedskräpningsförseelse” och 
har inte medfört något straff. Statistiken visar att ungefär 80 procent av allt 
skräp som slängs på marken är ”ringa nedskräpning” och då framför allt i 
form av cigarettfimpar och snus. Även om polisen inte kommer att priori-
tera arbetet med att bekämpa nedskräpningen med fimpar finns förhopp-
ningen att budskapet om förbud kommer att resultera i att fler människor 
låter bli att slänga cigarettfimpar på förbjudna platser.

Nya Zeeland har gått ett stort steg längre genom att förbjuda rök-
ning för nästa generation. Lagstiftningen kommer att innebära att personer 
som för närvarande är 14 år eller yngre aldrig kommer att kunna köpa tobak 
lagligt. Lagstiftning innebär att den lagliga rökningsåldern kommer att höjas 
varje år för att skapa en rökfri generation nyzeeländare, vilket anses innebära 
en historisk dag för folkhälsan. Restriktionerna ska införas i etapper från och 
med 2024, med början i en kraftig minskning av antalet auktoriserade säljare, 
följt av minskade nikotinbehov 2025 och skapandet av den ”rökfria” gene-
rationen från 2027. Regeringen meddelade den stigande åldern tillsammans 
med andra åtgärder för att göra rökning oöverkomlig och otillgänglig i syfte 
att under rubriken ”Smokefree 2025” försöka nå sitt mål att högst 5 procent 
av befolkningen ska vara rökare inom fyra år. Detta ska åstadkommas genom 
att höja minimiåldern för att köpa cigaretter år för år. Det innebär, åtminstone 
i teorin, att 65 år efter det att lagen träder i kraft, kan shoppare fortfarande 
köpa cigaretter – men bara om de kan visa att de är minst 80 år gamla. An-
dra åtgärder är att minska den lagliga mängden nikotin i tobaksprodukter till 
mycket låga nivåer, skära ned antalet butiker där cigaretter lagligen kan säljas 
och öka finansieringen till missbrukstjänster. 

– Vi vill se till att ungdomar aldrig börjar röka så att vi kommer att göra 
det till ett brott att sälja eller leverera rökta tobaksprodukter till nya ung-
domskohorter. Personer som är 14 år när lagen träder i kraft kommer aldrig 

att kunna köpa tobak lagligt, sade beträdande hälsovårdsminister Ayesha 
Verrall i ett uttalande och menade att utrota rökning under de kommande 
fyra åren var inom räckhåll.

Antalet rökare i Nya Zeelands har sjunkit från 18 procent 2008 till 11,6 
procent ett decennium senare. Rökningsgraden för maoribefolkningen är 
dock mycket högre, nämligen 29 procent, varför det anses viktigt att vidta 
åtgärder för att bekämpa rökningen bland dem. Rökförbudet välkomnas 
av folkhälsoexperter som menar att ”Nya Zeeland återigen leder världen  – 
den här gången med en banbrytande rökfri implementeringsplan för 2025”. 

Cigarettrökning i Nya Zeeland har redan i stor utsträckning ersatts av 
elcigaretter bland tonåringar, och lockar också många ungdomar som ald-
rig skulle ha börjat röka. Enligt en nyligen utförd undersökning av 19 000 
gymnasieelever använder nästan 20 procent elcigaretter dagligen eller flera 
gånger om dagen, oftast med höga nikotindoser. Det kan jämföras med 3 
procent av dem i åldern 15-17 år som rökte dagligen 2018, eller 13 procent 
som rökte ett decennium tidigare.

Naturligtvis har rökförbudet kritiserats på några håll. Man har häv-
dat att en minskning av nikotinet kommer att drabba låginkomsttagare 
hårdast, då de kommer att behöva köpa fler cigaretter och röka mer för att 
få tillgång till samma dos som tidigare. Det har också uttryckts oro över 
en växande svart marknad för tobak med risken att mängden tobakspro-
dukter som smugglas in i Nya Zeeland kommer att öka avsevärt och att or-
ganiserade kriminella grupper kommer att medföra storskalig smuggling. 
Denna åtgärd är ett av världens hårdaste tillslag mot tobaksindustrin, och 
motiveringen är att andra försök att minska rökningen skulle ta för lång tid. 
Åtgärdspaketet kommer att göra Nya Zeelands tobaksindustri till en av de 
mest begränsade i världen, precis efter Bhutan där cigarettförsäljning är helt 
förbjuden. Naturligtvis kommer övriga världen att titta mycket noga på det 
här initiativet. Om det lyckas kommer åtgärden att utgöra en global mall för 
utrotning av rökning. 

När är Sverige berett att införa rökförbud?«

Text: Erwin Apitzsch - Foto: Photo by Andres Siimon on Unsplash

från fimpförbud till 
rökförbud på nyA zeelAnd
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”Hur i hela friden kom det här sig?” undrar jag när jag kör omkring som 
en yr höna i Kings Cross´ trafikmyller. Jag var ju på väg till ett möte i 
Petersham! Dumt nog hade jag tagit bilen och Google Maps förstår jag 
mig inte på. Jag hade lagt mig i fel fil en enda gång, hamnat på en motor-
väg mot Canberra och desperat försökt krångla mig tillbaka. NO RIGHT 
TURN överallt och U-svängar var inte att tänka på.

Därför var jag nu på ofrivillig sightseeing i Kings Cross´ virrvarr och kun-
de inte stanna någonstans och hämta andan, lägga hjärncellerna tillrätta 
och få ordning på väderstrecken. 

Som någon vänlig själ har talat om för mig: ”Fruntimmer kör bättre än 
höns”. Det ligger onekligen något i det.
 
Det är inte så lätt att se det komiska i situationen, men för att inte bli van-
sinnig försöker jag ändå. Försöker få svar på min fråga hur i hela friden 
det här kom sig, egentligen, från första början. Var fanns roten till det 
onda? Jag gräver bakåt i tiden.
 
Jo, så här måste det ha gått till: Den 26 januari 1788 seglade Första Flottan 
in i den hamn som senare skulle kallas ”Världens vackraste” (av dem som 
inte hade sett Skeppsbron i Stockholm). Kapten Arthur Phillip satte i land 
ett tusental småtjuvar, förfalskare och stiligt rödrockade soldater som 
skulle skapa ett fungerande samhälle i den ogästvänliga, hotfulla vildmar-
ken. Det var bara att spotta i nävarna och sätta igång att bygga Sydney. 

Man snickrade ihop hus lite hipp som happ och gatunätet blev därefter, 
planlöst och rörigt. Projektet genomfördes av kedjefångar som kom från 

de trånga, vindlande, skumma gränderna i Londons slum. De uppmunt-
rades med hjälp av niosvansade katter och hot om hängning.  Soldaterna 
som skulle hålla ordning på det hela avlönades med rom. Så det gick som 
det gick.

Senare kom nya arbetsstyrkor från England och byggde vidare enligt Phil-
lips koncept. Vägarna spretade i sicksack och kringelkrokar inåt landet, 
från uddar och bryggor, krokig gata upp och brant gata ner, över höga 
berg och djupa dalar. 

Man uppförde ståtliga hus längs gatorna. De blev senare heritage listed, 
dvs orubbliga, och befäste därmed gyttret. År efter år byggde man vidare 
i samma anda, utan ringaste stadsplanering. För att göra trafiken till en 
ännu mer spännande utmaning undvek man att sätta upp gatuskyltar och 
nummer på husen. Dessutom gav man många gator samma namn och 
ritade spegelvända kartor.

Här sitter jag alltså i Kings Cross, en främling från ett rätlinjigt och fyr-
kantigt Sverige. Helt vilsekommen. Men nu vet jag ju att det egentligen 
inte är mitt fel. Jag kan skylla på slavarbetande skurkar och romrusiga 
soldater från ett förslummat London. 

Tjuvarnas och förfalskarnas ättlingar jobbar numera inom finanssektorn. 
Soldaternas avkomma hänger på puben. Själv ska jag försöka komma till 
Petersham under min livstid. Det ska nog gå, om jag bara kör lite bättre 
än ett höns.«

Text: Ingmari Dickens - Foto: Hamish Weir on Unsplash
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  nyHeter & med lemsförmåner
besök vår hemsida www.australien-nyazeeland.se 

eller vår Facebook-sida www.facebook.com/ausnzfs
för aktuella föreläsningar, föreningsmöten och evenemang.

Australien öppnar gränserna för turister.
Den 21 februari är den som är dubbelvaccinerad välkommen att besöka 
landet ”down under” meddelar premiärminister Scott Morrison nyligen vid 
en presskonferens.  Återöppnandet är en välkommen nyhet för många inom 
turistbranschen och andra näringar i Australien. Australien har haft några 
av världens strängaste gränskontroller under hela coronapandemin. Det är 
förstås en fantastisk nyhet även för oss som saknat landet och människorna 
på andra sida jordklotet.
 
Nya Zeeland lättar på inreserestriktionerna
Nya Zeeland lättar på karantänkraven för anländande resenärer. Men för de 
flesta turisterna tas de bort först i oktober. Det är dags att röra på sig igen, 
säger premiärminister Jacinda Ardern. TT

Qantas to continue its Darwin to London 
Qantas will continue to run direct daily flights between Darwin and Lon-
don until at least the end of June amid ongoing uncertainty about the reope-
ning of the border to Western Australia. www.abc.net.au

Nya Zeeland går om Sverige i demokratirankningen
Nya Zeeland går om Sverige i årets demokratirankning, vilket innebär att 
Sverige nu rankas som världens fjärde mest demokratiska land, rapporterar 
TT med hänvisning till årets demokratirankning från The Economist Intel-
ligence Unit (EIU). På samma lista ligger Norge i topp och Afghanistan i 
botten. TT

Whanganui Regional Museum appoints curatorial 
team for famed taonga Māori collection
Whanganui Regional Museum’s collection of taonga Māori will be overseen 
by a Māori curatorial collective in the first arrangement of its kind in Ao-
tearoa. www.nzherald.co.nz

Koalan utrotningshotad
Koalan klassas officiellt som utrotningshotad på Australiens östkust.
– Det handlar om en chockerande snabb nedgång, säger Stuart Blanch vid 
Världsnaturfonden WWF, om koalabeståndet. För att rädda det gulliga 
trädlevande pungdjuret lovar Australiens regering att satsa över 300 mil-
joner kronor. TT

Australiska forskare har hittat 
mystiskt snurrande föremål i Vintergatan
En grupp australiska forskare som studerar universums radiovågor har hit-
tat ett okänt snurrande objekt i Vintergatan som är olikt allt de sett tidigare.  
www.rymdstyrelsen.se

AFL takes $43 million hit in COVID-plagued 2021 season 
The AFL is feeling the financial strain of keeping the competition run-
ning during the COVID-19 pandemic, losing $43 million last year. 
www.abc.net.au

 

Foto: Andy Wang on Unsplash

Foto: David Clode on Unsplash
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Arbetskraftsbrist i Australien – vädjar till backpackers
Australien vädjar till backpackers att jobba till följd av brist på arbetskraft i 
det omikrondrabbade landet. Dessutom tas visumavgiften på motsvarande 
drygt 4 000 kronor bort, skriver Reuters. – Flytta runt i landet och hjälp oss 
i jordbruket, sjukvården och alla andra sektorer som behöver arbetskraft, sa 
premiärminister Scott Morrison på en presskonferens. www.msn.se

University of Sydney welcomes students back to campus 
After months of online learning during the pandemic,  Welcome Week 
2022 (14-18 February) will kick off with a combination of both in-person 
and online events. The University of Sydney Union will host  Welcome 
Fest  (16-18 February), featuring live music, an outdoor cinema, food 
trucks, and hundreds of clubs and societies to join. www.sydney.edu.au
 
Auckland high schools see varied attendance in first week back
Auckland principals are reporting a mixed turnout as schools reopen for 
the year. They say some older teenagers have not returned to class in some 
areas but they are pleasantly surprised by the turnout this week. Ormiston 
Senior College principal Diana Patience said attendance was 87 percent on 
the first day all year groups were back at her school this week. She said it was 
clear students were happy to be back. www.rnz.co.nz

Skriv i Down Under 
Vi söker berättelser till vår medlemstidning 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

Bli medlem i vänskapsföreningen
Bli medlem i Australiska Nyzeeländska Vänskapsföreningen. Som medlem 
erhåller du bland annat medlemstidningen Down Under 4 gånger per år. In-
betalning av 200 SEK till PlusGiro konto 54 81 31-2 Var vänlig ange namn, 
eventuellt medlemsnummer och adress. Medlemsavgiften gäller för kalenderår.
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Läs Down Under 
Medlemstidningen 1984 – 2022 

(PDF) online

Nu är arkivet med äldre utgåvor utökat och 
på sidan Down Under 1984 – 2022 (PDF) 
kan du läsa äldre utgåvor av medlemstid-

ningarna News, News Letter, 
AUSNZ My Planet Magazine, 

Curious och Down Under. 

www.australien-nyazeeland.se

  nyHeter & med lemsförmåner
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tourism Australia is launching a new cam-
paign internationally to encourage travellers 
to book their next big holiday to Australia, with 
international borders re-opening to all fully 
vaccinated tourists and other visitors from 21 
February 2022.

Don’t Go Small. Go Australia  is a $40 million campaign being rolled out 
into markets, such as the United States and the United Kingdom, to remind 
travellers of all the incredible experiences that await them in Australia.

Minister for Trade, Tourism and Investment Dan Tehan said Tourism Aus-
tralia had been prepared to ramp up its international marketing efforts once 
the border re-opening was announced.

– The world has been waiting two years to get Down Under for a holiday 
and our latest ad campaign will remind them of what they’ve been missing, 
Mr Tehan said.

– After COVID-19, the world is looking forward to taking a holiday and 
we want that holiday to be in Australia.

– This new campaign is just the first step in a long-term strategy to 
restart tourism to Australia, with further investment in tourism marketing 
campaigns internationally to come in the second half of the year.

Tourism Australia Managing Director Phillipa Harrison said the campaign 
will run across TV, print, digital and social channels in key markets and 
feature some of Australia’s most iconic destinations and experiences.

– Don’t Go Small. Go Australia is about reminding travellers whether 
they are dreaming of discovery or looking for relaxation – Australia is the 
perfect destination for an epic adventure, Ms Harrison said.

– Australia has amazing icons which we are known and loved for 

come And sAy g’dAy - 
don’t go smAll. 

go AustrAliA
Text & Foto: Tourism Australia
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around the world such as the Great Barrier Reef, the awe-inspiring Uluru 
and the Sydney Harbour Bridge, and now is the time to remind the world 
of these things as well as showcase a number of our less known but equally 
spectacular experiences and destinations.

– There are also plenty of new products that have launched over the past 
two years waiting for travellers, meaning there is something new for eve-
ryone here in Australia, even those who have visited before, so we’re asking 
people around the world to Come and Say G’Day.

Tourism Australia Chief Marketing Officer Susan Coghill said the Don’t Go 
Small. Go Australia  international campaign is about inspiring tourists to 
not only book a holiday to Australia but to fill their itinerary with all that is 
on offer Down Under.

– The new campaign shows travellers what they’ve been missing in Aus-
tralia – the vast landscapes, our world-famous icons and the epic adventu-
res. We are inviting travellers across the world to think big, and say G’Day 
to the holiday they’ve been waiting for, Ms Coghill said.

– We have chosen locations and activities to reflect the wide diversity of 
tourism experiences Australia has to offer. We also considered the popular 
destinations and cities which have been impacted the most by the pandemic 
and put them in the spotlight.

Come and Say G’Day - Don’t Go Small. Go Australia will run in Germany, 
France, Italy, and Canada as well as the USA and UK. The campaign will 
build on the successful public relations blitz that supported the border re-
opening announcement, with tactical placements in landmark sites in New 
York, London and Paris from Monday, 14 February. To convert interest into 
bookings, Tourism Australia has also published inspiring and up-to-date 
travel information on Australia.com, which will be supported with offers 
from global partners.

The existing Come and Say G’Day - Australia is Yours to Explore, which 
launched in Singapore ahead of its reopening last November, will continue 

to be rolled out in markets in Asia such as India, Malaysia, Indonesia, the 
Republic of Korea, Japan and Greater China as travel reopens.

TRAVELLING TO AUSTRALIA 
From 21 February 2022, visa holders who are fully vaccinated with two do-
ses of a Therapeutic Goods Administration (TGA) approved COVID-19 
vaccine can travel to Australia quarantine-free, without the need to apply 
for a travel exemption. 

To be eligible to enter Australia, international travellers must:  
· Hold a valid Australian visa.
· Be fully vaccinated with two doses of a COVID-19 vaccine approved by 
Australia’s Therapeutic Goods Administration (TGA) and provide proof of 
vaccination status.
· Present a negative rapid antigen test (RAT) within 24 hours of departure 
or a Polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 test taken within 72 hours 
of departure (unless a medical exemption applies).
· Complete an Australia Travel Declaration at least 72 hours before 
departure.
· Fully vaccinated visa holders can enter all states and territories quaranti-
ne-free from 21 February 2022, except for Western Australia.  
· Travellers will need to comply with requirements in the state or territory 
of their arrival, and any other state or territories that they plan to travel to.  
Information on entry requirements is updated regularly so it is important 
to check the latest requirements before travelling. Travellers are also 
encouraged to check any requirements for stopover destinations that they 
are transitioning through. 

For requirements for travel into specific states and territories in Austra-
lia, visit the Australian Government Department of Home Affairs website 
| State and Territory Information.

For more information on travelling to Australia visit 
the Australian Government Department of Home Affairs 

www.tourism.australia.com/en/about/our-campaigns/
dont-go-small-go-australia-campaign-2022.html
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Solens strålar bränner på huden. Det starka solskenet gör det svårt att se 
den vita sandstranden och det glittrande havet utan solglasögon. Hettan i 
hårbotten påminner mig om att jag återigen glömt att ta med mig en hatt 
för att skydda huvudet. Det svala vattnet smeker mina fötter där jag går 
barfota i den mjuka sanden. Ett stim småfiskar simmar snabbt iväg när 
jag steg för steg tar mig framåt längs med strandkanten. Några hundar 
leker i havet och jag och min pojkvän håller diskret utkik efter hundbajs 
för att slippa en otrevlig överraskning. Det är många som är förvånansvärt 
dåliga på att plocka upp efter sina hundar, speciellt på hundstranden som 
vi så gärna besöker. Vi har tur och inget bajs finns i närheten. Sommaren 
har äntligen kommit igång på riktigt. 

La Niña och vackra stränder
Kommande dagar öser regnet ner. Även fast La Niña-säsongen, som inne-
bär mer regn och kallare dagar än vanligt, främst hotar östra och norra 
Australien så har vi märkt av det i Adelaide och södra Australien också. 
Det är fortfarande varmt, men det är inte många dagar med över 35 gra-
der, och det har regnat mycket mer än andra somrar. Men det gör inte mig 
så mycket. Jag startade ett företag i mars förra året och jobbar helt on-
line, så jag sitter vid skrivbordet på mitt lilla hemmakontor och beundrar 

palmerna och frangipaniträden utanför fönstret. Det bästa med att jobba 
hemifrån och ha sitt eget företag är att jag kan lägga upp dagarna som jag 
vill, så länge jag håller de deadlines jag har. Det har blivit en härlig vana 
att ta en liten paus på eftermiddagen och gå på en strandpromenad med 
min älskling Joel när solen tittar fram, eller åka på en liten biltur längs 
med de fina stränderna när regnet öser ner. Min sambo är en surfarsjäl 
och vill gärna titta på vågorna när det blåser upp till storm, och jag älskar 
havet lika mycket, även om jag inte lärt mig surfa än. Det finns så många 
fina stränder här i Adelaide, och vi besöker gärna stränderna i Glenelg 
North, West Beach och Grange. Ibland ser vi inte mer än någon enstaka 
människa där. På stränderna i Glenelg, Henley Beach och Semaphore är 
det oftast mycket mer människor.

En helt vanlig torsdag i januari åker vi till Grange och badar. Som vanligt 
är det ganska tomt på folk. Solen värmer och havet glittrar. Det är lång-
grunt och jag kastar mig i vattnet och ligger på rygg och guppar omkring 
och njuter av livet. Det är något jag fortfarande är fascinerad över; att 
det går att flyta på vattnet här utan problem. Jag känner mig lätt som en 
fjäder och som om jag vore ett med havet. Här känns restriktioner, och 
oron över pandemin om när jag egentligen kan resa hem igen, långt borta. 

Text & Foto: Tina Bergqvist

sommArreflektioner   i pAndemins AdelAide 
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Stor smittspridning 
Det är en ovanlig sommar på många sätt. Inte minst för att covidsprid-
ningen ökat explosionsartat på grund av omikron. Australien ses numera 
som en ”farlig zon” enligt EU, och flera länder vill inte ta emot australien-
sare just nu. Samtidigt skriker Australien efter arbetskraft i form av bland 
annat working holiday-visumsinnehavare.

De flesta delstatsgränserna har öppnat igen – med undantag för Western 
Australia. I Adelaide har någon enstaka restriktion släppts nyligen, som 
att man inte längre behöver ”checka in” med mobilen i mataffärer och på 
vissa andra ställen. Även om de som styr i South Australia säger att det 
är för att befolkningen skött sig så väl under pandemin, tror jag att det 
mer handlar om att SA Health inte längre har möjlighet att spåra smittan 
längre. 

Australien öppnar gränserna igen
Den 21 februari öppnar Australien gränserna till världen igen. Då kan 
fullvaccinerade visuminnehavare (turister, working holiday-sugna och 
andra) komma hit igen. Det råder fortfarande stor förvirring eftersom 

reglerna ser olika ut för olika delstater, inte minst gällande karantän. En 
regel som verkar gälla överallt är att man måste kunna visa upp ett nega-
tivt PCR-test. Se till att du är väl påläst om du är sugen på att komma hit 
– och mer pengar än du skulle behöva för en vanlig semester. Karantänen 
kan bli dyr, likaså PCR-testerna (i alla fall i Sverige). Medan förvirringen 
och smittspridningen fortsätter där ute i världen väntar jag tålmodigt på 
att kunna åka hem till Sverige och tillbaka hit utan problem. Tills dess 
jobbar jag på och njuter av solen, strandpromenaderna och hänger med 
Joel och hans familj.«

sommArreflektioner   i pAndemins AdelAide 
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Med aktiviteter som passar för alla är Nelson ett drömresemål för en ge-
nuin familjesemester. En mindre stad med ett mer kompakt centrum, 
trängselfria vägar, gott om parkeringsplatser och bra boendealternativ är 
ett bekvämare alternativ än många andra städer i Nya Zeeland. Nelson 
har något för alla och är den perfekta småstaden för en familjesemester. 
Här följer några anledningar till att Nelson är det perfekta drömresemålet.
 
Saturday Market
Marknaden är känt över hela Nya Zeeland och världen för sina fina pro-
dukter och unika utbud av konst. Varje lördagsmorgon i mer än 40 år har 
Nelson Markets välkomnat besökare för att upptäcka det unika kreativa 
skyltfönstret. Här kan man handla färskvaror, provsmaka gourmetmat 
och fynda lokalt hantverk under Nelsons varma sol. Här finns flera food 
trucks uppställda med allt från mexikanskt, europeiskt och asiatisk mat. 
Lokalinvånarna kommer ofta tidigt på morgonen när marknaden öppnar 
för att handla säsongsbetonad frukt och grönsaker. Om du planerar ett 
besök i Nelson får du helt enkelt inte missa att ta in den livliga atmosfären 
och uppleva den eklektiska mixen av stånd i hjärtat av staden på Mont-
gomery Square.

The Centre of New Zealand
För att bränna av lite energi, ta en vandringstur upp till Botanical Hill. 
Vandringen börjar i en park, där den första rugbymatchen någonsin spe-
lades på Nya Zeeland. Den skuggiga, stigen slingrar sig upp till toppen av 
den 147 meter höga kullen med fantastisk vy åt alla väderstreck. Bergen 
i nationalparken Abel Tasman och Kahrangi över Tasman Bay. Har du 
yngre barn så räkna med en dryg timma för att ta er upp och ner.
 
Brook Sanctuary
Detta är den största inhägnade fristaden för utrotningshotade växter och 
fåglar på Sydön. Med bara tio minuters bilresa når man den fantastiska 
naturparken med fina vandringsleder med vattenfall, fantastiskt fågelliv 
och underbar unik nyazeeländsk växtlighet. Besök denna park på egen 
hand eller boka någon av de guidade turerna.
 
Pic’s Peanut Butter World
Strax utanför Nelson ligger den berömda jordnötssmörfabriken och hit 
kommer besökare från hela världen för att lära sig allt om tillverkningen 
av kanske världens mest hälsosamma och godaste jordnötssmör. Här kan 

Text & Foto: Åsa Duffy

Roliga saker att göra 
på fAmiljesemester i nelson 
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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 
2022

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se

man boka en 40 minuters guidad rundvandring och man har också chan-
sen att för göra sitt eget jordnötssmör på den pedaldrivna cykeln. Har du 
tur kanske du träffar grundaren Pic som ofta syns i fabriken. Här produ-
ceras och säljs drygt 25 000 burkar runt om i världen och det utgör hälften 
av Nya Zeelands jordnötssmörsmarknad med en omsättning på drygt 275 
miljoner kronor om året. 

Natureland
Beläget vid den stora sandstranden Tahunanui finns Nelsons enda dju-
park och naturvårdscenter där du kan komma nära och få se vilda djur, 
inte minst inhemska fåglar, piggsvin, alpackor med mera. Parken drivs 
av en välgörenhetsstiftelse och här kan man äta sin medhavda picknick 
eller handla glass, kaffe och snacks medan man bekantar sig med de olika 
djuren.

Mountainbike
För sportiga familjer med något större barn får man inte missa Nelsons 
många mountainbikeleder. Det finns flera butiker i stan som hyr ut cyklar 
och ordnar med transport till någon av lederna. Närmast stan ligger Dun 
Mountain Trail, som nås från Maitai Valley eller Brook Valley. Lite längre 
bort, förbi det lilla samhället Richmond finns Wairoa Gorge Mountain 
Bike Park med mer än 70 kilometer spår för den våghalsiga.

Tahunanui Beach
Den fina långa sandstranden i Nelson har något för alla. Oavsett om man 
vill paddla kajak, prova på paddel board eller bara bada i det långgrunda 
havet är stranden en viktig sevärdhet. 

Det grunda vattnet är nästan alltid lugnt, så det är idealiskt för barn att 
leka i eller prova på någon av alla vattensporter. När tidvattnet är ute, 
exponeras stenpölar i ena änden och sandbankar i den andra. Tahunanui 
är en av Nya Zeelands finaste stadsstränder. 

Nelson med omnejd bjuder på äventyr där barn, små som stora kan njuta 
av aktiviteter. Har man gott om tid och har tillgång till en bil finns det 
många närliggande platser att besöka. En tur ut till Mapua och Ruby Coast 
med charmiga butiker och bra restauranger beläget vid havet och härifrån 
kan man sedan fortsätta till JesterHouse där barnen kan mata tama ålar 
och leka i parken medan de vuxna njuter av en utsökt lunch. Ytterligare 
ett stycke bort finn porten till den berömda nationalparken Abel Tasman, 
Kaiteriteri, där du kan välja mellan en mängd familjevänliga aktiviteter. 

Med en rad familjevänliga attraktioner utspridda runt om i regionen, ga-
ranterar jag att barnen kommer att vara i sitt esse under ditt besök här i 
Nelson Tasman.«
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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

: J
os

h 
W

ith
er

s 
on

 U
ns

pl
as

h


