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Fäärden ner

23/11
1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Torssdag
Göteborg
Frankfurt
Luften
Flygstol
Jag är på väg!

Ramallama
Roisin Murphy
M
väcktte mig. Nej,
inte klocckradion. Sku
ulle Sveriges
Radio sp
pela Roisin Murphy?
M
Nej,
den föree detta Moloko‐chanteu‐
sen lät sin ljuva stäm
mma
n,
strömmaa ur mobilen
förkunnaandes att Daagen kom‐
mit.
m mödosam
mt till
Jag tog mig
jobbet per
p kollektivtrafik, sydde
ihop allaa professioneella säckar
och blevv hämtad av fadren.
f
Re‐
san hadee börjat!

Secche
eck
…i vilken
n de beslagto
og Katla. Jävla dem! Men
n plåster, elle
er kanske tom
m kompress och bandage
e på det
lilla skrubbsåret kom
m då jag bord
dade jumbojeeten: Min tre
esätesrad var tom sånär som på yourrs truly,
och således kunde jaag flöta ut mig redigt. Och trot om ni törs1, men jag sov stora delar av färd
den till
n det gott och väl bli
Singaporre, och undeer tiden hann

1

)Förvisso stokastiskt och
o grunt*, men
m dock…
*)Ja, motsatsen
m
till att
a sova djuptt måste ju vara att sova gru
unt.
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24/11
1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Fred
dag
Luften
Singapore
Luften
Flygstol
Jag är snart framme!

Jet aga
ain
..och meer därtill. Jag landade efteer en frukostt
inmundigad vid 16‐snåret lokal tid, och besågg
d
Singaporres välordnande internattionella i all dess
tackiness. Och, som traditionen bjuder,
b
gick jag
j ut i
%‐iga luftfuktigheten i Thee Cactus Garrden
den 99%
och tog kort.
Men grattis Singaporre: Stressmaan har öppnaat! Re‐
nnade
dan trekkvart innan avgång förkun
monitorerna att min
n gate was clo
osing, så jag tog
2
o
det långa benet föree och var, naaturligtvis, i onödigt
god tid. En Brokebacck Mountain,, några kapittel Ran‐
n senare hadee det hunnit bli
kin och lite illa sömn

25/11
1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Lörd
dag
Luften
Perth
Kalbarri
Flygstol/Thee Old Swan Barracks/Kalb
B
barri
Backpackerss
The Pinnaclees

Och plan
net tog markk på utsatt tid
d. Efter bara några minutter lufsade
min backkpack fram på
p bagagebandet, och taxxin tog mig raka
r
spåret
till the Old
O Swan Barrracks för 2,5
5 h sömn.
Frukost är
ä något som
m händer and
dra människo
or, men tids nog får
3
man äta. Jag satt till slut på ATA ‐bussen norrut och resan kunde
börja på allvar.

Pinnaccles och picknick
p
Som gam
mmal geologistuderande spatserade jag fascineraat genom
the Pinnacles, där saandstens‐/ko
orallpelarna stod
s
i drösar som
f
heterogeent spridda folkmassor.
2
3

)För dett skulle aldrig falla mig in attt lägga varken
n det eller dett korta på rygggen
)som, seedan jag köptee trippen, blivvit uppköpta av
a Western eX
Xposure

6
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Mat, förvisso betald för länge sedan i en kontinent långt,, långt borta,, skulle likväl roddas. Såle
edes
n upp i tre grrupper, och jag åkte på fö
örsta dagenss matansvar. Så med
delades den 21 pers stora skaran
lunchmaackorna i magen for vi till Pot Alley in
nnan vi landaade på Kalbarrri Backpackers. Där vidtog bar‐
bie innan
n gänget i geemenskap gicck till puben,, där en sleazy Sweet Maary Kalibamaa‐trubadur sttod för
underhåållningen, uppbackad av två
t överförfrriskade, med
delålders lokaala damer m
med dansskorrna på.

26/11
1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Sönd
dag
Kaalbarri
Kaalbarri National Park
M
Monkey
Mia
Do
olphin Resorrt
Attt simma meed delfiner

met. Den sydgående busssen med varss passagerare vi delade vandrar‐
v
5. Då började det rörra sig i rumm
hem sku
ulle iväg redaan kl 6, så dett ena ledde till
t det andraa och innan klockan
k
slog var jag dusch
had och
ombytt.

Nation
nalpark # 1
Solen brände och sveetten lackade redan klocckan åtta på morgonen, men
m hajken kkring Z‐bend
d i Kal‐
K
och kläng
k
ingick, så
s gnuskornaa kom väl tilll pass. I
barri NP var scenisk och lagom utmanande. Klätter
Nature’ss window varr terrängen avsevärt
a
länd
digare, så de
e tyska sandaalerna kom åter till hederrs.

7
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Plumss
Så var deet dags för reesans första dopp. En billabong4 blöttte ner mig, och
o en billab
bong5 torkade av mig.
Efter en kvart‐femto
onminuters trraskande fråån Shell Beacch nådde jag äntligen bad
dbart djup, och
o första
doppet i Indiska oceaanen var ett faktum.
Så till slu
ut kom vi till Dolphin Resort i Monkeyy Mia. Jag vaar precis på väg
v upp ur vaattnet då någgon pe‐
kade mo
ot en hotfull ryggfena i vaattenbrynet. Innan man hinner
h
säga ’krrrkrrrkrrr’
’
’ stod jag ögaa mot
öga med
d en flasknossdelfin! Jag simmade någgra tag med henne,
h
men hon var lite fför snabb för mig
och fick snart ett oin
ntagligt försp
prång. But stiill: Jag har nu
u simmat meed delfiner, vvilket innebär att jag
kan dö lyycklig, samt att
a jag inte nödvändigtvi
n
s behöver gåå upp i ottan
n: Jag överlevver även om jag mis‐
sar morggonens delfin
nutfodring.

27/11
1
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Mån
ndag
Monkey Miaa
Coral Bay
packers
Bayview Coral Bay Backp
The very liviing rocks

Pingpo
ong
Jag överlevde, även om jag missaade morgoneens delfinutffodring. Det blev sovmorrgon istället, men jag
n bit ut till haavs.
såg de feestliga krabaterna hoppaa omkring en
Och vidaree gick bussen
n, efter
viss väntan
n på den senkomna
Stefanie (frrån Tyskland
d, aber
schelfklaarrt) med riktning mot
Eagle’s Bluff. Efter att ha
h
6
betittat världens äldstta
levande orrganismer, th
he
Stromatolites7, vidtog en
e
burlesk burrito‐brunch som
skulle hållaa magarna okkurrande
de cirka sex busstimmaarna till
Coral Bay. Och sedan, ölande,
ö
nde och
hamburgan
pingpongande på den lokala
l
backpackern innan Joh
hn Blund.

4

)Ett vatttenhål
)En $50‐‐towel
6
)Ja, fakttiskt. Inte Euro
opas, eller någgra jävligt gam
mla, utan värld
dens…
7
)The verry living rockss
5
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28/11
1

Tisd
dag

Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Coral Bay
Nin
ngaloo Reef
Exm
mouth
Potshot Hotel Resort
R
Dykning

Manta
afaren
Upp i otttan, ty beslut skulle fattaas. $135 för en
e
snorkla‐med‐MantaR
Ray‐tur, $0 för en chilla‐p
på‐
n‐dag eller $1
155 för en sn
norkla‐med‐
beachen
MantaRaay‐och‐sedan
n‐tubdyka‐på‐Ningaloo‐
Reef‐turr.
Och såleedes befann jag
j mig en halvtimme se‐
nare på en S‐M‐MR‐O‐S‐TD‐P‐NR
R‐tur. Under
denna fick jag chansen att snorkla med en tre‐
meters Manta
M
ray occh dyka på Ningaloo
N
Reeff.
Som van
nligt med dykkningar på Australiensiskka
rev var det
d alldeles, alldeles
a
undeerbart.
Det kallaas tydligen ävven goon, deet vi andra
kallar BiB
B. Den gick åt,
å vad den än kallas.

29/11
1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Onsdag
Exmouth
Ningaloo Reeef
Exmouth
Potshot Hottel Resort
Snorkla med
d hajar i Turq
qoise Bay

Vaknadee, körde igång torktumlarren och käkaade brekkie.

Burntb
back
En daagstur till Cap
pe Range sto
od på programmet, så traask trask
trask kring Yardie
e Creek och sand
s
sand sand kring ankklar och
rygg vid
v Turqoise Bay. Och deet snorkladess å det mycknaste på
det artrika korallrrevet. Grannstranden varr extra festligg: En
öm drog längs stranden, o
och med den
n liftade
myckket stark strö
jag fö
örbi än mer spektakulära
s
korallrev. Trrixet var att ta
t sig
ifrån strömmen in
nnan man nåådde udden, ty där drog ström‐
m vid‐
men ut till havs där hungriga tigerhajar paatrullerade med
öppna käftar. Spe
eaking of which, en revhaaj på 1,5 m var
v en av
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många fiskar och wh
hatnot jag sågg.
8‐meny.
Stek, snaapper och dee smarrigastee räkorna nåånsin stod påå dagens $28

30/11
1

Torssdag

Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Exmouth
The road to nowhere
Python Pool
Swag
‐ering

ndsväg8. Hettta. Buss. Hetta. Buss.
Buss. Punktering. Lan

Scary names
n
Sent omsider anländ
de vi till Python Pool (efteer att ha gettt Snake Creeek kalla handen. Vad kom
mmer
ngo Junction? Redback Crest? Croc Valley?) där vi slog läger. D
De flesta valde den
härnäst, månne? Din
9
platta paarkeringsplattsen att läggga sina swaggs på, men vi smarta tog den
d skuggigaa, flugfria10 slänten
s
vid billab
bongen iställlet. En natt under
u
stjärno
orna.

8

)Öde
)Att kalla den parkeringsplats voree, förstås, att ge
g alla riktiga parkeringsplaatser en verbaal käftsmäll. Men
M
de packats någgot, det var hyyfsat platt, de
et som med litte god vilja kan kallas väg to
og slut
sanden och jorden had
e
växtlighet höll sig undan från en yta stor nogg att ställa och
h vända en 22
2‐personers bu
uss på. Så,
här och eventuell
på sätt occh vis, en parkkeringsplats. Take
T
that, you
u new young parking
p
lots with
w your fancyy asphalt and valets
and paintted lines!
10
)I alla fall klart mer flugfri
f
än p‐plaatsen
9

10
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1/12
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpunkt:

Fredag
Python Pool
Millstream
Swag
Hela dagen

Ej Karajini
Notera således att jag inte riktigt befann mig i Karajini, så som planen var. Ack nej, bushbränderna
hade effektivt stävjat den planen. Men ett sagolikt landskap miltals från närmsta bebyggelse eller ett
sagolikt landskap miltals från närmsta bebyggelse, mig kvittar det lika. Och egalt. Och whatever, I’m
fine.

Hettan tog sitt pris, och dricksvatten var en bristvara. Lyckligtvis erbjöd den stillsamt flytande fiskrika
floden temporär svalka. Den erbjöd även en mängd faror, såsom ormar, grunt djup invid kanten och
en lian att svänga sig ut i. Jag lyckades undvika alla dessa utom den sistnämnda, med ett brustet liga‐
ment i vänstra långfingret till följd. Ännu en natt under stjärnorna.
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2/12
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Lörd
dag
Millstream
Middle of no
owhere
Swag
Gruppfoto

Farväll, WEgang
g!
Avsked togs.
t
Lite dryygt hälften avv vårt lilla sällskap ämnad
de vidare tilll Broome, resten hade Pe
erth i
sikte. Således, ett sissta seeyahavveagoodtripm
mate utbytte
es mellan de norrfortsättande och de
e
d Tanya vid ratt och mik och
o ett uppeenbarligen vääl
söderåteervändande. Vi bordade buss 36 med
samman
nsvetsat gängg på väg södeerut från Bro
oome.

Stolt sttående från vä
v till hö: And
dreas (GER), Mary (IRE), Kell (DEN), Yann
Y
(WAF), Louise (AUS)), Flavia
(SUI)), Corinna (CA
AN), Martin (SWE), Marttina (AUT), Hiedder
H
(HOL), Marina (SU
UI), Stefano (ITA),
Charlottee (ENG), Jan (GER), Moniika (GER), Nicck (ENG), Luccy (ENG), Cla
aire (ENG)
Slappt sittande
s
från vä till hö: Ch
hristina (AUTT), Stefanie (G
GER), Michelle (CAN)
Det var redan
r
mörkt när vi slog lääger på en raastplats en bit
b från abso‐‐fucking‐luteely nowhere. Och i
ett anfalll av snabba beslut exekvverade i det kanske
k
rödasste av rapp, hade Western Australia beslutat
att införa sommartid
d, effective im
mmediately.

3/12
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Sönd
dag
Middle of no
owhere
Perth
Billabong Baackpacker reesort
Stellar nighttsky!

12
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Således var
v det fortffarande mörkkt när vi bruttalt väcktes klockan
k
05:0
00, vilket i kombination med
m det
enorma avståndet till närmaste civilisation
c
in
nnebar att de
en klaraste stjärnhimme
s
l och den tyrrdeli‐
11
gaste ren
nderingen avv Vintergatan man nånsin sett låg utbredd
u
fram
mför mina ögon.

Slaínte
e mhath!
Och merr buss. Men vi
v nådde Perrth i tid, och ljuvligheten av att dusch
ha av sig fyra dagars resdamm var
obeskrivvlig. Stefanie,, Hiedder, An
ndreas, Corin
nna och jag tog
t oss en sissta brewski ttillsammans i Perths
föga hekktiska nattliv.

4/12
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Mån
ndag
Perth
Perth
Perth Airporrt
Planet
Donnan bakkom disken i internet‐
caféet var trro‐ligen snygggast i hela
Western Au
ustralia

Världe
ens mest isolerade
i
e storstad
Äntligen en morgon i staden. Efter en lång so
ovmorgon to
og jag de upp
penbarligen aalldeles för små
s
converseen på mina uppenbarlige
u
en alldeles fö
ör svullna föttter och traskkade runt i W
WA:s huvudstad.

11

) Ja, dvs den strimmaa av till synes massvis av sm
må, små stjärn
nor, tätt ihop, som tycks löp
pa som ett band över
s
stjärnhimlen. Jag är medveten
m
om att Vintergatan* är namneet på den galaax i vilken vi alla bor
delar av södra
och drickker Fruitpunch
h och gäspar och
o borstar hååret, och att det vi i dagligt tal menar meed Vintergatan
n (dvs
ovanantyydda stjärnstriimma) är självva kärnan, ett tätt kluster i vår spiralform
made galax’ mitt.
*) Äveen känd som Mjölkvägen
M
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Swan Beells Tower, Museum
M
of Western
W
Australia och inte
e minst den majestätiskaa Swan Riverr besågs
och befo
otades. North
hbridge och dess Culturaal Centre fickk känna av min
m närvaro, ääven om Artss Mu‐
seum var på vippen att
a stänga.
o jag kom dit
d en timmee för tidigt: Planet hade fö
örskjutits en
n timme pga den has‐
Så gick flygbussen, och
omna sommaartiden. Oh well;
w let’s go
o to New Zealand.
tigt påko

5/12
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Tisd
dag
Perth Airport
Lu
uften/Sydneey Airport/Luften
A
Auckland
base Auckland
d
A anlända i landet på an
Att
ndra sidan
globen

You can
c dance
e your way there frrom
Old Zealand
Z
Jag varr, redan innaan klockan haade hunnit slå alltför
sent, i världens meest avlägsna land. Och visst nog
var jagg inbokad på base12, där een stilla prom
menad i
grannsskapet försågg mig med dee skor och de
e kombi‐
byxor jag
j så väl behövde. Efterr slavande övver spi‐
sen förrsökte jag pu
ussla ihop miitt reseschem
ma.
‐ Tajt, sa
s Bill.
‐ Tight,, sa Bull.

12

) Som sagt
s
(sagt i resseberättelsen för Australia 2005, dvs), de
et finns base på
p NZ också

14

New Zeealand – Norrth Island

6/12
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Onsdag
Auckland
Auckland
base Aucklaand
Ponsonby. Cool
C
bohemisk stadsdel

Varken
n tajt elle
er tight
Ännu en morgon i staden. Och seen blev den. Jag var jetlaggad och osövd, så jag h
hade krupit tiill kojs
d snår numm
mer tolv kvällen innan. Ändå behagad
de min gistnaa kropp inte stiga upp förrns
redan vid
10:30, och eventuella dagsturer till Waihike var
v inte riktiggt att tänka på.

Men
d, som är en vindig, högljjudd och vaccker stad, hade mer att bjuda
b
på. Pro
omenadskorn
na togs
Auckland
på, ryggaan satt på, jaa, ryggen och
h iväg gick jagg. Ponsonbyy, Harbour Brridge, Queen
n Street och Albert
A
Park stod
d på program
mmet.
Efter myycket traskan
nde och en sm
märtsamt rö
ödbränd nunaa befann jag mig åter på Magics13 kontor, där
jag så att säga hämtaade det svärd
d med vilkett jag tänkte lö
ösa den gord
diska knut villken var mittt
resescheema.
‐ Inte fulllt så tajt, sa Piff
‐ Inte tajjt och full, saa Puff
13

) Min transportör dee kommande fyra
f
veckorna. Magic vann bussturlotteriiet i konkurrens med Stray och
KiwiExperience

15
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7/12

Torssdag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Aucklaand
Aucklaand
base Auckland
A
Sky jump

‐ Martin?! sa den maaori/walesiskke tourguideen när biljet‐
ten draggits ur den brrandgula Straayhatten. Occh sakta
varsebleev jag att jag helt alldeless gratis skullee få ett $195
Sky jump
p från Sky To
ower. Sweet as!

Woohe
eee! I can
n see the ground
g
fro
om here!
Jag befann mig på en
n gratistur ru
unt Auckland
d och myckett
nglig plattform
m 192 meter över mar‐
snart äveen på en ran
14
ken, iklädd blågul ho
oppkostym och ett nervvöst leende.
16 sekun
nder senare landade jag, hostade upp
p 25 bux för
foton occh erhöll ett cert
c samt en
n biljett till Observation
Deck i Skky Tower15.
Vidare tiill skådeplatssen för det senaste maorriska
inbördesskriget, en geedigen pub för
f lunch sam
mt en bridge‐‐
walk. Jagg avstod bun
ngyjumpet från Harbour Bridge eme‐
dan 1)jagg hade redan
n hoppat adrrenalinstinntt idag, 2)det
var inte mitt namn som drogs ur hatten denn
na gång och
3)jag äm
mnar bungyho
oppa från Kaawarau Bridgge i Queens‐
town.
h kläderna i tvättmaskin,, och bort till Sky City meed mig, i ett otajmat
o
Så in meed maten/öleen i kylen och
försök attt fånga soln
nedgången.

8/12
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Fred
dag
Auckland
A
O
Opononi
P
Paihia
B Adventurrer
Bay
S
Spontan‐haka
a

Motorsågsmasssagen
Dags att äntra busseen. Första sto
oppet var Maatakohe Kauri and Pioneeer Museum, vilket hade sina
s
m
som har en hel vägg
v
dedikerad åt motorssågar från diverse
punkter.. Vem kan inte gilla ett museum
epoker?

14
15

) Ja, allttså, jumpsuit..
) Haven
n’t we alreadyy deja’d this vu?

16

New Zeealand – Norrth Island
Efteer att ha passserat
Darrgaville16 varr det hög
tid att bese Tan
ne Ma‐
den’) i
hutta (’Skogsgud
form av ett jätttelikt
kau
uriträd.
I Op
pononi visad
des en
vilkken‐dag‐flagggorna‐
vajaar‐i‐vinden‐ffilm om
Opo, the gay17 dolphin,
d
m var en kelssjuk och
som
frekvent besökaande
delfin i den lilla
kusststaden.
Så via Ho
okianga Harb
bour och Harraruru Falls till
t Paihia, däär krogrunda tog vid och en spontan haka,
h
maorisk krigsdans, utbröt.

9/12
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Lörd
dag
Paihia
P
R
Russell
P
Paihia
B Adventurrer
Bay
M
Museet

Mmmm
m… sweett penguin
n
En lugn dag
d i trakten
n. Efter en seen frukost togg jag färjan till
t Russell (New Zealandss första huvu
udstad)
och spattserade runt i den pittoreeska lilla stan
n. Det lokala museet gav inblick i histtorien och Ru
ussell,
eller Korrorareka som
m det ursprun
ngligen hettee, var platsen
n för de första europeiskka bosättninggarna,
likväl som
m platsen däär maorier occh britter förrst tecknade fördrag, därrmed skapan
ndes New Zealand.
En ansträngande pro
omenix uppfö
ör världens brantaste
b
backe tog mig upp till Flagsstaff Hill.
y
feltaajmad förkyln
ning börjadee göra sig påm
mind. Några minuter i vaarmbadet kan
nske
Och en ytterligt
skulle hjälpa? Icke.

10/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:
16
17

Sönd
dag
Paihia
P
B of Islandss
Bay
A
Auckland
F Camel
Fat
M
Mack
Attack

) Hockeeyfrillans huvu
udstad, tydligeen
) Gay in
n the medievaal sense

17
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t Waitangi Treaty groun
nds, där de första
f
fördraggen mellan maori
m
Upp i otttan för en friisk cykeltur till
och euro
opéer tecknaades.

Blött
Och sedaan, i adekvatt vattentät mundering
m
occh i Fleurs säällskap, en tu
ur i skärgårdeen med Mack Attack,
världenss snabbaste båt.
b
Genom Hole
H in the Rock,
R
in i Cathedral Cove och via någrra simmandee delfiner sa jag adjö till Fleur
F
när
hon hop
ppade av i Ru
ussell. Förkyln
ningen var ännu värre nu
u, och jag sovv större deleen av vägen tillbaka
t
till Aucklland.

11/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Mån
ndag
Auckland
A
W
Waitamo
R
Rotorua
T
Treks
Backpaackers
H
Hangi

Cavem
men
Dags att för andra occh näst18 sistta gången vin
nka farväl tilll The City of sails med en
n spektakulärr utsikt
og sig till Waaitomo (’där vatten rinneer ner i markeen’) och desss maka‐
från kosttinna Mt Edeen. Bussen to
lösa grotttsystem, där lysmaskar förvandla
f
grotttaket till en
e veritabel stjärnhimmeel.

18

) Fast sista,
s
skulle deet visa sig.

18
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Hangi
I Rotoru
ua, där svaveellukten gjord
de sig
påmind till och med
d i min förkylda näsa,
vidtog ett
e besök i Taamaki, en pre‐
europeiisk maoriby. Välkomsritu
ualer,
historik och konsertt var vad som
m bjöds
på innan en oerhörtt smarrig bufffé
dukades upp. Allt vaar tillrett enligt
hangi, en
e maorised med vedeldade
ugnar i underjorden
n.
m
Jag åt tiills jag sprackk och åt lite mer.
Kvällen gav, i sannin
ng, en rejäl in
nblick i
maorierrnas seder occh bruk.

12/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Tisd
dag
Rotorua
R
W
Wai‐O‐Tapu
T
Taupo
A
Action
Downunder YHA
H
Huka
Jet

Splash
h
Väl utsövvd, men forttfarande med
d täppt näsa, bordade jag
bussen i Rotorua meed sikte mot Taupo. Lycklligtvis med
täppt nääsa, skulle deet snart visa sig:
s Färden gick
g genom
e
Wai‐O‐TTapu, ett term
miskt aktivt och
o gement svavelosand
s
område..
Men bub
bblande lera, spritsande gejsrar och giftfärgade
g
svavelpö
ölar är som bekant
b
inte det
d enda New
w Zealand haar
att erbju
uda. Adrenalinet flödade som i Huka Falls19 när
Rock ’n’ Ropes erbjö
öd en 40 metter hög jätteggunga som
swooshaade olycksbådande nära marken i 70 knutar och
ombord Huka Jet, so
om swooshad
de olycksbåd
dande nära
nop.
strandbaanken i 70 kn
Efter en tidig incheckkning på YHA
A i Taupo fan
nn jag tid till både data‐ bank‐
b
och shoppingärend
den in‐
20
nan jag gymmade
g
o hottubbade mig i forrm för kvällens pints på Mulligans.
och
M

19
20

) dvs un
ngefär 160 00
00 l/s
) Jepp. Gym. Styrketräning. Stallon
ne.

19
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Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Onsdag
TTaupo
M
Mordor
W
Wellington
N
Nomads
Capiital
M Doom
Mt

Orodrùin
Det var, med nyzeeläändska mått mätt, myckeet buss och lite hockey. Men
M vad torn
nade upp sigg vid
hoe? Det var förstås ett Kodak
K
Momeent, sponsoreed by Fuji, efftersom
horisontten, om inte Mt Ngauruh
nämnda knalle spelaade Mt Doom
m i Lord of th
he Rings.
Och
O snart no
og befann jagg mig på nyttt i en
nyzeeländsk
n
huvudstad, d
den tredje och aktu‐
ella,
e Wellingtton.

Windy
W
Citty?
En
E mycket pittoresk och än mer kupe
erad
stad,
s
men intte så blåsig ssom ryktet gjjort gäl‐
lande. Jag strrosade planlö
öst omkring,, fann
linbanan upp
p till bergets topp, och insåg att
mörkret
m
börjat falla. Botaaniska trädgåården
torde
t
då varaa tämligen punktlös, men
n
observatorie
o
nen
t desto punkktigare. Moln
förhindrade
f
utnyttjandett av teleskop
pet, men
planetariet
p
v en upplevvelse, förstärrkt av
var
kommentato
k
orn, en mycket insiktsfull och
entusiasstisk 80‐årig professor
p
meed stort vitt skägg.
Efter förreläsningen slappade
s
jag lite i foajén,, eftersom ob
bservatoriet skulle stängga och jag kunde få
skjuts neer till stan (lin
nbanan hadee stängt dåviidlag). En 1,9
90‐maorier som uppenbaarligen jobbaade där
frågade var jag kom ifrån, och vid
d svaret brasst han ut i en
n nästan felfrri ’Vem Kan SSegla Förutan Vind?’.
Sen undeerhöll han mig
m och de an
ndra två besö
ökarna med vishet och läärdom om maorisk kulturr och
deras an
nsiktstatuerin
ngars betydeelser. Spontaant och intresssant. Och otippat.

14/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Torssdag
Wellington
W
M
Middle
Earth
W
Wellington
N
Nomads
Capiital
L
LotR‐turen

Ash na
azg durba
atulúk
Att få beeträda historrisk mark. Attt få följa i fottspåren av våra största kungar
k
och hjjältar. Att få ta aktiv
del i slagg och platserr som så inflyytelserikt färggat vår vardaag. Detta och
h mer upplevvde jag, då jaag under

20
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ledning av
a en mycket kunnig, enttusiastisk och underhållaande guide lo
otsades runtt på platser som
Hobbiton Woods, Iseengard, Andu
uín och Riven
ndell. Och fo
oton togs och
h spetsiga vo
oro mina öro
on (i alla
fall undeer en minut eller
e
så).

Jag hann
n ta mig upp till Botaniska innan mörkret föll och till nationalm
muséet Te Papa innan sttängning.
Efter en otippad öl då
d jag sprangg på gamla beekantingarnaa Gareth och
h Brian från R
Rotorualegge
en gjorde
jag mig redo
r
för morrgonottans fäärjefärd.

15/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Fred
dag
Wellington
W
C
Cook
Strait
N
Nelson
P
Paradiso
M
Marlborough
h Sounds

Sydvärrtes
Färjan vaar bortemot en timme fö
örsenad, men
n uppenbarligen var Maggic‐chaufföreen ombord, så
s risken
att missaa bussen från
n Picton var minimal. Myycket riktigt, snart befann
n jag mig på South Island
d och
ombord på Magicbussen med deestination Neelson. Det vaar i detta lägee jag på allvaar började ifrrågasätta
m fullsize, 48‐personerrsbussar. Vi var
v fem personer på resaan Picton‐Nelson.
nyttan med

21
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Paraadiso Hostel levde väl upp till sitt
nam
mn. Bungalow
ws, pool, basttu,
jacuzzi och gratis frulle bidro
og till att
B
i Neelson höga betyg.
ge Boende:t
Och efter några kalla i det vaarma var
det dags att prep
parera för morgo‐
m
nenss hajkande.

16/12
2
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Lörd
dag
Nelson
N
A Tasman NP
Abel
N
Nelson
P
Paradiso
E välförtjäntt Staro efter sturskt
En
h
hajkande

Abel Tasman
T
Na
ational Pa
ark
Det var läge
l
att fara till en, läs occh häpna, naationalpark: Abel
A Tasman
n NP, för att vvara mindre vag.
Efter en studsande båttur
b
till Torrrent Bay via Split Apple Rock, vadade jag iland och knöt på mig
m
vandrarkkängorna.

En fyratimmarshajk genom
g
fantaastiskt landskkap och olän
ndig terräng senare,
s
och jjag ansåg mig för‐
b
elax innan kvvällens barho
oppande.
tjäna en bastu‐ och bubbelpoolre

22
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Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Sönd
dag
Neelson
Caape Foulwind
d
Grreymouth
No
oah’s Ark
Bryggerituren

Bira biira bira
Som väl var, efter naattens eskapaader, var dett mycket åkaa
hans att ta igen lite förlorrad sömn. Bu
us‐
buss, och därmed ch
d olycksbådande namn
net
sen stannade vid ett ställe med det
ulwind, där en
e timmes promenerand
de tog vid.
Cape Fou
Kustlinjeer och fyrar besågs,
b
liksom
m en liten ko
oloni av keke
eri,
den lokaala sälarten.
Det dröjde inte längee innan vi an
nlände till Greeymouth, sö
ödra
s
Där vidtog en tur påå Monteith’ss,
västkusttens största stad.
det lokala bryggeriett, och mångeen öl inmund
digades innan
n kvällens BB
BQ serveradees. $20 för en rejäl
n hann drickaa, ganska sch
hucker deal, menar undeertecknad.
barbie och all öl man

v
i min bo
ok.
Celtic Alee, femma fråån vänster, vann

23
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18/12
2

Mån
ndag

Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Grreymouth
Ho
okitika
Fraanz Josef
Ch
hateau Franz
FJ Glacier

Jade och guld
Jagg lämnade No
oah’s Ark21 och
o for till Ho
okitika, där man
m finner jaade i varje sp
padtag
(elller nästan). På
P därför avssedd jadefab
brik slängde jag
j upp $50 fför ett halsband i
forrm av en snid
dad stenbit med
m fiskekro
oksform, vilkeet per maorisk tradition torde
t
bettyda att jag är/blir
ä
stark och
o målmed
dveten, att jag finner frid,, rikedom occh god
2
hällsa samt att jag
j är en ledargestalt me
ed authorita22
. Och rikedomen lät intte vänta
på sig; I guldstaaden Ross beetalade jag $6.50 för att vaska
v
guld. M
Mängden jagg fann
bis värd borttemot $7, så redan där giick jag plus.
varr bergisbomb

Is och snö
I Franz Jo
osef, en pitto
oresk alpby, snörade jag på mig vand
dringskängorrna, hoppadee på bussen, klev av
och hajkkade i lite dryygt en timmee innan jag nådde fram tiill kanten av Franz Josef G
Glacier. På med
m dob‐
barna occh upp på deen drömskt blåa
b isbiten fö
ör ett magnifikt varierande landskap. Cool.

21
22

) Ett vaandrarhem där varje rum haar olika djurteeman. Jag slafaade i Monkeyy Room
) Which
h shall be resp
pected!

24
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Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Tisd
dag
Fraanz Josef
Lake Matheson
n
Qu
ueenstown
So
outhern Laugghter
Reesesällskapett

Bara bussande
b
Det blir ibland
i
mer buss
b
än inte, och detta vaar en sådan dag.
d En vand
dring runt Lakke Matheson
n (som
dessvärrre idag inte var
v en sån peerfekt spegell som turistb
broschyrerna gör gällandee) var morgo
onens
stopp.
n the bus, vro
oomvroomsccreech,
Som japaaner forsladees vi till nästta sceniska vyy; klickklickklick, back on
klickklickkklick, back on
o the bus…
Pga trub
bbel med bräänslepumpen
n var bussen alldeles won
nky och vi tappade tid fö
örsta halvan av
a da‐
gen. Den
n tiden hann vi dessvärree aldrig köra ikapp, så när vi nådde Kaawarau Bridgge var AJ Hacckett
Bungy sttängt. Och fö
örstås blev fö
öljden av dettta att jag mååste lösa min
nst en etapp av NZ‐rundrresan för
23
egen maaskin, emedaan jag tvingass stanna en
n extra natt i Queenstow
wn.

Inte för att
a jag gråter blod för deetta, ty jämtee mig på den långa, långaa bussfärden
n hade jag Jen
nnifer
från Can
nada och det var en angenäm bekantskap. Hon äm
mnar lämna Queenstown
n den 22:e, vilket
v
tack varee den försen
nade bussen även är mittt avgångsdatum.
2
Vill man få sig en listtigt och lustiggt namngiven burgare ärr FergBurger24
stället att gå till, och vill man få
s
i vita teekannor styr man kosan till World Baar.
sliskiga shots

23

) Tvingaas låter alltförr drastiskt; Qu
ueenstown är trots allt the Adventure Caapital of the W
World, och helt sweet
as, bro!
24
) Jag låtter folk med koppling
k
till Australia lista ut
u the double entrendre of that…

25
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20/12
2

Onsdag

Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Qu
ueenstown
Milford Sound
Qu
ueenstown
So
outhern Laugghter
Ettt glädjande bankbesked
b

Milforrd Sound
Regnet varken
v
strilad
de eller föll. Det attackerrade Queensstown med sådan frenesii att min fråggeställ‐
ning om huruvida jagg borde ta med
m mig regn
nbyxor eller ej
e fick ett abrrupt akvatiskkt svar.
Västerut gick färden, via Te
h kosmiskt ku
uperat
Anau och
landskap,, förbi platse
er som
Knob’s Flat och Monkkey Creek
om Homer Tu
unnel, till
och geno
Milford Sound.
S
Värt att
a veta är
dock att det
d alls icke rör sig om
ett sund, utan en fjorrd (vilket
antyds avv namnet på det om‐
råde i vilkket Milford liigger: The
Fiordland
ds).
De säger att regnet endast gör
nnare, med
landskapeet ännu gran
högvis avv majestätiska vattenfall. Förvisso, de pratar myccket, men deenna gång tro
or jag, på min ära,
att de haar rätt. Det bjöds
b
helt enkelt på minsst sagt majestätiska vyer,, och det lediga utrymme
et på min
kamerass minneskortt minskade oroväckande
o
fort.
25
I själva sundet bord
dades The Milford
M
Monarch och krysssningen till Tasmanska
T
sjjön och tillbaaka var
ulärt scenisk,, speciellt so
om solen stråålar strilade fram
f
vid det laget.
spektaku
Bussresaan tillbaka tilll Queenstow
wn bjöd på saamma fantasstiska nejderr, men efterssom alla foto
ostopp à
la japantturister och all
a guidad ko
ommenteringg hade avklarats på utressan, ägnade jjag tiden åt att
a se
Whale Rider
R
och att planera kvälllens datorhaanterande: Mail,
M blog, baackup‐CD av bilder, bankkären‐
den, bokkningar av bu
ussar och Boende: etc.

Tårtan
n
Det blevv inte många CD:s brändaa, ej heller bo
okades det bussar.
b
Bankaade gjorde jaag dock, men
n be‐
hövde till min glädje och förvånin
ng inte nalla på survivalkkontot. 12 00
00 glada bagare stod till mitt
m
nde, och dettta innan löneen kommit. För
F att fira min
m oväntadee rikedom slaank jag ner på stan
förfogan
för att trräffa Jenn, Laaura, Hati occh en gäng nyytillkomna. Och
O på tolvsllaget bjöd jagg på tårta.

25

) Jaassåå fjorden
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21/12
Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpunkt:

Torsdag
Queenstown
Högt över marken
Queenstown
Southern Laughter
Adrenalinkickarnas kickar

Adrenaline kicks arse
8:15 måste räknas som sovmorgon. Icke desto mindre
var jag nödd och tvungen att vara redo vid stadskärnan
kl 9:00, då AJ Hackett26 plockade upp mig och en knippe
indier för transport till
Kawarau Bridge. Det
var dags för bungy!
Det går inte att be‐
skriva känslan. Just do
it!
En kopp te senare for jag per linbana upp till bergets topp. Ett tag
funderade jag på att åka rullkälke27 ner, men eftersom banan bara
var ett par hundra meter och alls icke hela vägen ner till stan, stod
jag över.
Det var ändå inte därför jag var där; 400 meter över Queenstown
gungade jag i världens största jättegunga.
Det går inte att beskriva känslan. Just do it!
Pannkakor, internet, CD‐backup, tvätt och vykortsskrivande följde,
och den obligatoriska Queenstownska barrundan med det vanliga
gänget, inklusive det australiensiska äkta paret Sylvia & Steve.28

26

) Inte AJ själv, såklart. Hans företag. Representant från.
) AKA rodel, sommarversionen
28
) vilka seglat upp till det yttersta toppskiktet vad gäller mina favoritmedresenärer; de sparkar avsevärd stjärt!
27

27
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2

Fred
dag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Queeenstown
Duneedin
On To
op Backpackkers
Boratt

Godis och bio
Jag hann
n inte vakna av väckarklo
ockan innan Steve
S
hann ruska
r
om migg, så efter lite flingor och
h mjölk
bordadee jag bussen till
t Dunedin.
Det är en
n rätt skön stad med intrressant arkitektur. Dock var
v jag minstt sagt sliten eefter tre daggars
tämligen
n hårt festande, så det blev inte myckket hockey denna
d
dag. Chokladfabrikk, Borat på bio och
museibeesök, dock.

23/12
2

Lörd
dag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Duneedin
Lake Tekapo
Lakeffront lodge
Barbiie i glada vän
nners lag

Brant!!
Med lutn
ningar över 1:3
1 brukar jaag förorda plaantering
eller kulllersten. Beto
ong funkar fö
örstås också,, men är inte
e
speciellt estetiskt tillltalande. Meen varför talaa om slänter??
Men se, det gör jag icke. Jag talar om Baldwin Street i
n, världens29 brantaste gaata, med en lutning
l
på
Dunedin
1:2,8.

Blå sjö
öar
Moeraki Boulders haar otippat runda klippor på
p stranden,,
30
och Lakee Pukiki är väärldens blåaaste sjö. Mt Cook speglar
sig majestätiskt däri och säger tilll sig själv: ’D
Dude, I’m
like, you know, the tallest mounttain in New Zealand!
Z
Sweet ass!’
Lake Tekkapo är likaleedes blå, likaaledes omgärrdad av snötäckta bergsttoppar och tiill yttermera visso
vårt övernattningsställe. Jag tog en stilla ridtur och häpnades över vyyerna.
29
30

) Ja, världens…
) Ja, världens…

28
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$10 för en barbie
(inkl stek, kyckling
och korv) samt när‐
mast obegränsat
med öl och vin är en
väldans schucker
deal. Vi namngav
påsen med det vita vinet Brian the Bag och adopterade honom. Brians
röda, evil twin, Roger, förblev inlåst i sin låda, emedan det var det vidrigaste vin någon nånsin sma‐
kat.

24/12
Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpunkt:

Söndag
Lake Tekapo
Rangitata
Christchurch
base
Forsränning

Och detta medan alla hemma i Svedala glanar på Kalle Anka
På resan från Lake Tekapo till Christchurch fanns möjligheten att hoppa av och forsränna längs Rangi‐
tata. Thomas, Sylvia, Steve och jag signade upp oss för att tackla klass 1‐5‐forsarna och det ångrar jag
inte en sekund. Kallt som fan, blött och jobbigt, men så vansinnigt kul att hälften vore nog. Lägg där‐
till trevliga och kunniga guider, elevenses och en smarrig barbecuemiddag och jag hade den bästa
julaftonen nånsin, trots att ingen Kalle Anka fanns att betitta.

29
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2

Mån
ndag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Ch
hristchurch
Ch
hristchurch
baase
Deen strykandee åtgången påå mina
sveenska köttbu
ullar på tak‐tterras‐jul‐
bo
ordet‐slash‐b
barbien

Swedissh chef
Efter sovvmorgon, bru
unch och en promenad i Christchurchs fantastiskka botaniska trädgård vid
dtog
julemidd
dagen. Det bjjöds på stek,, korv och tillbehör, och tanken
t
var att
a alla gäster skulle bidraa med
någon sp
pecialitet från moderland
det. Nu gick det väl lite si och så med
d den idén, m
men jag drog i alla fall
mitt stråå till julbordssstacken, då jag
j stekte ihop en bunke
e köttbullar, vilka
v
gick åt illa kvickt, inte minst
tack varaa några chalm
merister som
m råkade vara där.
Snapsvissor sjöngs. Öl, vin, vodka dracks. Matt åts. Fussballl spelades; Sverige
S
slog Irland men fiick spö
av Canad
da.
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New Zeealand – Sou
uth Island

26/12
2

Tisd
dag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Ch
hristchurch
Kaaikoura
Du
usky Lodge
Att simma med
d delfiner

Delfiner igen
Något avv en uppbrotttens dag. Många av de jag lärt kännaa under resaans gång var borta; Lauraa och
Andrea var
v ej med på morgonbussen. Jenn blir
b kvar i Chrristchurch ettt par dar innan hon far tiill Syd‐
ney, så kanske
k
att jagg strålar sam
mman med henne där. Steve & Sylvia blir också kvvar i Christch
hurch,
men efteersom de intte skall till Kaaikoura komm
mer de ifatt mig i Wellinggton. Andrew
w, som inte ens
e är
magicressenär, stannar i Christchurch, men med
m tanke på hur ofta vi råkat
r
hamna på samma ställe
s
om
och om igen,
i
skulle jag inte bli fö
örvånad om jag
j springer på honom i Sri
S Lanka, Daar‐es‐Salaam
m eller
posten.
Deet var en korrt färd, och vi nådde Kaikkoura vid lunch. Såle‐
dees hade jag gott
g om tid attt borda båteen som tog mig
m ut till
däär delfiner ho
oppa och dykka. För andraa gången und
der
deenna resa sim
mmade jag med
m delfiner, och det var helt
an
nnorlunda än
n i Monkey Mia.
M För det fförsta var de
et Dusky
do
olphins det rö
örde sig om, inte flaskno
os‐. Det var mängder
m
avv dem, inte bara
b
två. Det var kallt som
m fan i vattne
et, men
jagg hade våtdrräkt, snorkel,, mask och feenor. Men den stora
skkillnaden var att detta var en organiseerad, och därmed
dyyr, tripp ($12
25). Vilken errfarenhet som
m var bättre? Äpplen
occh päron.
Och på ett
e ställe som
m Kaikoura gö
ör man bäst i att smaka på
p det lokalaa fisk‐ och skkaldjurskökett. Jag
försökerr desperat drra mig till min
nnes vilken fisk
f det var som var dageens fångst… R
Rogu? Rangu
ui? Ro‐
ger? Gottt som fan vaar det i alla faall, och dyrt:: $45. Oh well, drabbar in
ngen fattig…

27/12
2
Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Onsdag
Kaaikoura
Piccton
Wellington
No
omads Capitaal
Flyygturen överr Cook Strait

På planet igen
Pälssälarr luktar och låter.
l
Digitalffoton av pälsssälar gör de
et inte. Vid haalvtolvsnåret anlände bu
ussen till
Picton. Tjohej
T
och taack, Trent. Alla som skullee vidare norrrut till Wellin
ngton bordad
de färjan, me
en jag
hade red
dan valt det blott åtta do
ollar dyrare alternativet
a
med
m flyg. Således hade jaag några timm
mar att
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slå ihjäl i småstadshaamnstaden Picton.
P
Ett tämliigen undgängligt besök på
p
akvariet och en smarrrig och musstig
hicken blev eftermiddage
e
ens
butterch
göromål.

Windy
y City.
Och väl i Wellington insåg jag varför den
kallas ’Th
he Windy Citty’. Fullpackaad, med
en gigan
ntisk rygga påå ryggen och
h en
mindre gigantisk
g
rygga på magen
n31 utgjorde jag
j ett kraftffullt vindfångg och blåste nästan omku
ull.
Jag återfförenades med Sylvia & Steve
S
och beestämde mig för hur jag skulle
s
ta ikap
pp min förlorrade dag:
Att följa Magicbusseen till Mt Mau
unganui och flyga därifråån morgonen
n den 30:de.

28/12
2
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Torssdag
Wellington
Naapier
Naapier Prison
Vin
nprovning

Testa dryckjom
d
m
En tämligen händelserik dag. Allaa fem på busssen (Sylvia & Steve, Rene, nytillkomn
na Helen sam
mt jag)
M Bruce Wild
dlife reserve,, där 200‐miljonersåriga dinosaurien‐slash‐ödlan tuataran lågg still i
for till Mt
och tycktes utföra någott slags
sitt terraarium. Kiwifååglarna var dock oot and aboot i sitt natthabitat,
n
parningsslek. Vidare till
t Tui‐bryggeriet, där pin
nts av tre olika sorter snaabbt halsadees.
Alkosmaakeriet var do
ock inte överr,
ty på Mission Estate Winery bjöd
ds
det på fyyra sorters viita, tre sorteers
röda och
h två sorters dessert. Derras
2005 SB gick inte av för hackor.
v det med de kedjor so
om
Samma var
enligt naarrativ tradition förbindeer
en fångees fotboja meed dess stål‐
kula. Jagg fick upplevaa hur det är att
a
tvätta påå ett fängelsee, att äta på
ett fängeelse och att duscha
d
på ettt
fängelsee. Jag tappade dock inte
tvålen.
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Heter själva
s
väskan maga
m
då?
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New Zeealand – Norrth Island

29/12
2
Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Fred
dag
Naapier
Ro
otorua
Mtt Maunganui
Paacific Coast Backpackers
B
Viccarious skydive

Walke
ers walk
Det dröjde
d
inte läänge innan vi var
framm
me i Taupo. Innan dess hade
h
Skydiive behövts b
bokas för dem som
ämnaade stanna d
där. Sylvia tve
ekade
och jaag uppmuntrade: ’Of cou
urse
you’rre gonna do it. That is… unless
u
you’rre too scared
d.’
Skruvv, var just och jämnt vad det tog.
Farvääl Walkers! D
Det var fantastiskt
trevligt att resa m
med er av och
h till
(mestt till) från Grreymouth.
I Rotoruaa hade vi 2,5
5 h väntan. Jaag visste att det skulle bli massa stop
pptid under ffärden, men hade
förutsattt att vi skullee stanna till vid
v Agrodom
me el likv, därr alla adrenallinkicks‐ och fårshowsbegär
kunde tillfredsställass. Så icke. Strrosande i Rottorua blev mitt
m tidsfördriv.
Till sist anlände
a
vi i NZ:s
N motsvarrighet till Byrron Bay, dvs Mt Maungan
nui. Festandee ungdomar var
överallt och jag fokuserade mer på att stuva om min packning för attt möta de riggorösa bagaggevikt‐
d har på sinaa inrikesflyg. Några öl ble
ev det dock, naturligtvis
n
p
på den lokalaa ir‐
krav Air New Zealand
ländska puben.
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30/12
2
Start:
Mellan
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Lörd
dag
Mtt Maunganui
Au
uckland Airpo
ort
Sydney
baase
Jagg är tillbaka i Sydney!

Farväll, NZ!
8:05! GAAAH! Mitt plan går om en hel‐
e halv‐
timme, incheckningg senast om en
over.
timme, och här liggeer jag och so
och vakenhe
et insåg
Mittemellan sömn o
m mobil inte börjat spe
ela Buffy‐
jag att min
temat, trots
t
att den
n borde ha saatt igång
kl 7:15. Lite mer åt vvakethållet insåg jag
att klocckan inte alls var 8:05, utaan 7:05.
Easy as.
de in mitt sto
ora, tunga bagage.
Checkad
Easy as.
Kontrollerade mitt sstora, tunga handba‐
gage. Eaasy as.
Flög till Auckland
A
och
h checkade, efter att ha bytt om till somrigare
s
bo
onad, in till Sydney.
Flög till Sydney
S
och stod
s
timmevis i kö till tullen. For till centrum
c
och checkade, liksom för 13 måna‐
der och 13 dagar sedan, in på baase. Kollade mail: Claudiaa var busy påå morgondaggen, men led
dig fr o m
lunch. Syyskonen Preeedy hade svaarat med osääkerhet, men
n ett SMS senare och jag fann mig svinga
några bäägare med Cllaire och Nicck.

31/12
2
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Sönd
dag
Sydney
Sydney
baase
Nyyår! Pfuii!

Barra
En solig morgon i värrldens näst bästa
b
stad. Sttrosade iväg
en
med rikttning mot Mrrs MacQuaryy’s Chair, vid vilken plane
var att fiira nyår med
d Preedys + Lucy
L
och Charlotte. Jag
tappade hakan. Jag baxnade.
b
Jagg trodde knap
ppt mina norra.
ng kön var.
Jag blev mäkta förvåånad över hur oerhört lån
Tusentalls människorr stod på rad
d för att komma in, och jaag
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Färden upp
valde attt inte köa. Jaag hade stäm
mt träff med Claudia
C
kl 12
2:30 och innaan dess förvääntades jag byta
b rum
på vandrrarhemmet.
12:40 tutade en bil framförd av den
d blivandee svenskan (n
nuvarande Syydneysidern). Vi for runtt lite
mla hemtraktter och stann
nade för luncch vid Mosman Beach. Väärldens godaaste
granna i hennes gam
3
u
tvärtom
m grillad och barramundi32
.
fish&chips, där fisken varken varr panerad eller friterad, utan

Kö
Och sen ställde jag mig
m i kö. Det gick förvånansvärt fort, och
o efter bara 1h15min vvar jag inne. Jag fann
mina pommies från Western
W
Exp
posure‐turen
n och ställde mig i en ny kö,
k nu för attt köpa vin.
Mycket folk,
f
stämnin
ng på topp, 21:00‐fyrverk
2
keri imponerrande och 00
0:00‐fyrverkeeri makalöst.. Gott
nytt år!

1/1

Mån
ndag

Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Sydney
Sydney
baase
Skicka nyårs‐SM
MS från Bondi

MMS och
o SMS
Se Mt Do
oom och min
nst ett annatt LotR‐ställe: Check.
Hoppa bungy
b
från Kaawarau Bridgge: Check.
Fira nyårr, inkl fyrverkkerier, i Sydn
ney: Check.
Skicka irriterande S‐//MMS från Bondi
B
Beach: Uncheck.
h checkade i den fjärde och
o sista av denna
d
resas todo‐rutor.
Alltså tog jag en Bus to Bondi och

32

) Världeens godaste fiisk
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2/1
Start:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Tisd
dag
Sydney
Sydney
baase
Th
he Rose

3Dfilm
m
Regnet varken
v
strilad
de eller föll. Det attackerrade Sydney med sådan frenesi
f
att t o m hordern
na av
japanskaa turister hölll sig borta.
Och såleedes valde jag att förlägga morgonens aktiviteter inomhus i väntan på bätttre väder. IM
MAX i
Sydney har
h världens största duk och de visad
de Open Seasson, en anim
merad familjeekomedi, i pe
erfekt
3D‐rendering.
men hade reggnet slutat och
o solen tittat fram, så jaag tog mig en lång, lång promenad genom
Efter film
Sydney, från Darling Harbour via Botanic Garrden till Mrs MacQuary’ss Chair, varifrrån foton toggs av
operahu
uset och Harb
bour Bridge.
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Färden upp

Vidare via Circular Quay
Q
och the Rocks till centrum och Town
T
Hall.

Farväll, Claudia!!
Jag försö
ökte fruktlös nå gamle ku
ursaren Per för
f en stilla pilsener,
p
men
n icke. Därem
mot insåg Claaud att
hennes planerade
p
tjeejkväll faktiskt skulle ägaa rum följand
de dag, så ho
on bjöd mig p
på en biltur till
t hen‐
nes Almaa Mater, boh
hemiska föro
orter och intee minst en sm
marrig middaag på Rose o
of Australia i
33
Erskinvillehurstbridge… Eftersom
E
hon om knappaa två veckor far till Sverigge för studier och deltid
dsarbete
var avskedet denna gång
g
mindree tårfyllt än det
d brukar vaara.

3/1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Onsdag
Sydney
Meelbourne
Sin
ngapore
Plaanet
Schuckert foto
o av en fågel i
flyykten

Farväll, Sydney!
Då var det över. Ish. Jag tog en dusch,
d
en pacckning, en kaaffe på Queeen Victoria M
Market och tååget till
flygplatssen.
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) Visserrligen Stockho
olm, men ändåå
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Med om
mvägen via Melbourne
M
fan
nn jag tid attt köpa med mig
m en liten souvenir
s
till mig själv, näämligen
34
en didjerimaybe . Och
O det som kunde blivit ett stressigt byte i Singapore blev intte det, emed
dan fly‐
get till Frrankfurt var framflyttat tre
t och en haalv timme.
Ja, det var i alla fall det
d första beskedet jag fick. Sen gick det utför.

4/1
Start:
Mellan:
Slut:
Boende:
Höjdpun
nkt:

Torssdag
Sin
ngapore
Fraankfurt
Gö
öteborg
Traaders Hotel
Svulstig frukosstbuffé på lyxxhotell

Extrassemester i Singapore
Efter att desperat haa försökt hittta ett mörkt och tyst ställe att få lite shuteye
s
i vän
ntan på att klockan
k
skulle slåå 4:40 tog jagg den lämpliga turen till närmaste infformationstaavla. Min fligght var nu
framflytttad till 13:15
5, och vi fick beskedet attt ta oss till in
nformationsd
disken. Där fiick vi små käcka
dekaler att
a klämma fast
f på lämpligt skjortbrö
öst och forslaades per busss iväg från fllygplatsen, genom
g
Singaporre centrum och
o till Tradeers Hotel, därr jag fick sovva i en stor flu
uffig säng.
Jag vaknade näästa morgon
n, svullade
brrutalfrukost och
o tog en promenad i
grannskapet, innan bussen
n for tillbaka till
flyygplatsen.
Occh sen återsttod endast de två sista ettapperna
påå resan. Frankfurt var likaa grått och trrist som
vaanligt, och sn
nart damp jagg ner på Land
dvetter,
däär fadren häm
mtade mig.
Occh därmed var resan öveer. Jag är num
mera
offficiellt en ressejunkie; en gång är inge
en gång,
två gånger är en
e vana. Såleedes är det hög
h tid
a
att planera nästa års tripp,, vilken går av
stapeln strax
s
efter filmfestivalen. Varthän, dåå? Framtiden
n får avslöja,, men oddsen dikterar attt jag gör
klart Ausstralien, som
m onekligen är
ä det skönasste landet i världen.
v
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) Det riktiga, fullsize‐‐instrumentett heter, som bekant,
b
didjeriidoo (stavninggen varierar). Det finns även en
mat, cirka 23 cm,
c som putsllustigt nog kallas didjeridon
n’t. Sålunda dikterar logiken att den
turistverssion i miniform
variant jaag köpte, av mellanstorlek
m
(
(cirka
60 cm), kallas didjerim
maybe. Kanskke.
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Sammanfattningsvis

Ryggorna 2006/2007
Som sammanfattning tänkte jag dela ut årets utmärkelse, Ryggan, i diverse kategorier:
Rygga
Bomullsryggan
Plyschryggan
Glasryggan
Gummiryggan
Tegelryggan
Granitryggan
Frottéryggan
Pälsryggan
Khakiryggan
Silverryggan
Maltryggan
Krutryggan
Mithrilryggan
Celluloidryggan

Jaderyggan
Nylonryggan
Kopparryggan
Velourryggan
Kalikåryggan
Magmaryggan

för vad
för bästa boende
för bästa transport
för bästa hak
för bästa äventyrs‐
upplevelse
för bästa stad
för bästa landskap
för bästa bad
för bästa naturupple‐
velse
för bästa guide
för bästa mat
för bästa dryck
för bästa fyrverkeri
för bästa LotR‐erfa‐
renhet
för bästa foto

för bästa
kulturupplevelse
för bästa rygga
för mest prisvärda
upplevelse
för mest softa hän‐
delse
för bästa överrask‐
ning
för hottaste brud

Och sist, men inte minst
Guldryggan
för bästa totalupple‐
velse

Vinnare
Bubblare
Swag, Python Pool
Paradiso, Nelson
Picton – Wellington per flyg
World Bar, Queenstown
Rangitata river rafting
Kawarau bungy och Ledge
swing, Queenstown
Sydney
Wellington
Sydöns högland
Resten av New Zealand
Turqoise Bay
Rangitata
Simma med delfiner
Simma med delfiner på
det andra stället
Jack, LotR‐guiden
Ranaa
Hangi, Rotorua
Fergburger, Queenstown
Mission Estates Sauvignon
Monteiths Celtic Ale
Blanc
Nyårssmällarna i Sydney
”I think we should get off
Rivendell
the road”
Fågel i flykt, Sydney 3/1‐07 Jag flytande i Rangitata
med armar utsträckta,
24/12‐06
Tamaki Maori village, med
show och hangilagad mat
Min daypack
Montheith’s brewery tour
Millstream
’Vem kan segla förutan’‐
maoriern
Donnan i internetfiket i
Perth

Tårta på tolvslaget

Queenstown och alla dess
kringaktiviteter

Nyår i Sydney
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Kia ora!

