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Speciellt tack till Peter, Claes, Bengt och Hans utan vars 
medverkan min resa inte hade blivit av 



Singapore, tisdag 28/10 onsdag 29/10 
 
Avresa från Kastrup, där Hans, Peter, Claes och 
Ulf mötte upp vid niotiden. På Bengt får vi 
vänta tills vi når Sydney.  
 Resan med Singapore Airlines gick utmärkt och 
vi landade enligt tidplan på Changi Airport. 
Rullstolen hade också klarat sig utan  
däckexplosion.  
 Efter att ha installerat oss hos Pia på Pandan 
Valley bar det av ut på stan och en promenad 
längs Singapore River. Vi passerade Clarke 
Quey, Coleman Bridge, Boat Key Way, Boteros 
fågelskulptur, Cavenagh Bridge, Fullerton 
Hotel, Merlion, Anderson Bridge, Theatre on the 
Bay, IndoChine Waterfront.  
 En välförtjänt Tiger följt av en utmärkt lunch 
intog vi på Indi China. Så följde Raffles Landing 
Site, där lord Stamford Raffles landsteg 1819 och 
the Parliament Complex. 

 
Vi besökte 
också 
Chinatown, 
något av en 
besvikelse med 
sitt otroliga 
utbud av 
krimskrams.  
 På 
eftermiddagen 
fick vi ett 
utmärkt dopp i 
poolen och en 
fantastisk 
middag hos 
Pia.  
Den kvällen somnade vi gott efter många vakna timmar. 



Singapore, torsdag 30/10 – Singapore Sling på Raffles Hotel 
 
Skön natts sömn med 
ett häftigt åskväder 
mitt i natten. 
Efter frukost tog vi en 
taxi till Tanglin Street 
och fortsatte sedan 
längs Orchard Road. 
På håll såg vi också 

Pias kontor, en klart äldre byggnad än alla 
övriga längs affärsgatan. Nu är klassen en helt 
annan än i Chinatown. Vi tittade bla annat in i 
Lucky Plaza – filipinernas varuhus och i Ngee 
Ann City med 120 butiker i två torn och sju 
våningar. Peter köpte ett par böcker. 
 Orchard Road ledde oss så vidare till Raffles 
hotel byggt 1887 i vit kolonialstil med flertaliga 
trädgårdar.  
 I the Long Bar intog vi den klassiska Singapore 
Sling, tillkommen just där 1915. Tillhörande 
jordnötsskal kastade vi traditionsenligt på 
golvet. Baren serverade också alldeles utmärkta 
Fish & Chips. 

 
Så vandrade vi vidare mot National Museum där vi fick en grundläggande information om 
Singapores historia. 



Singapore, torsdag 30/10  
 
Little India 
bjöd på ett rikt gatuliv 
och här kändes det som 
att den inhemska 
befolkningen 
dominerade totalt. 
I hinditemplet Sri 
Vernakuliammen från 
1881 pågick en högtid 
med ljudlig trumma och 
många barfota 
deltagare. Tisdagar och 
fredagar är 
Hinduhelgdagar.  
Så besökte vi Mustafa 
Center, ett gigantiskt 
och trångt varuhus med 
mängder av framförallt 
klockor. 
 
Taxi hem. 
 
Inhandlade Black 
Pepper Crab förgyllde 
kvällen hos Pia och 
Jasjit. 



Singapore, fredag 31/10 - Pawans födelsedag - Ghim Moh wet market 
 
Vi bestämde oss för 
en lite lugnare dag 
med start på Pawan 
och Basants 
förskola. 
Det var väldig 
ordning och reda 
bland de små. 
Pawans födelsedag 
firades stort. 

Så begav vi oss till en närbelägen grönsaksmarknad, Ghim Moh wet market där vi inhandlade rikligt 
med frukt allt efter Pias inköpslista: 

Päron 1 kg Stjärnfrukt 5 st Mango 10 st  Kiwi 10 st 
Avokado 5 st Jordgubbar 2 pkt Rambutan 1 kg Vindruvor 
Papaya 2 stora Bananer 2 kg  Äpplen 1 kg 



Singapore, Pandan Valley, lördag 1/11 - Pawans och Basants födelsedagsfest 
 
Mycket förberedelser, själv fick jag chansen 
att gröpa ur melonerna med mängder av 
melonkulor som resultat. 

 
På festen var det mycket folk av många olika nationaliteter, 60 barn och 40 vuxna. 

 



Singapore, söndag 2/11 - Sungei Buloh Wetland Reserve 
 
Jasjit och grabbarna tog oss med på en utflykt till Sungei Buloh Wetland Reserve. 
Vi gick på gångbroar över lågt stående vatten, tittade på krabbor, slamkrypare och en och annan 
jätteödla och hade det avslappnat och skönt. 
Inte långt borta kunde vi se Malaysia. 

 
 



Melbourne, måndag 3/11 –  
Vi träffar Astrid 
 
Avis hade en stor fin bil redo för vår fortsatta färd. 
Claes uppmanade oss att ständigt påminna honom 
om vänstertrafik, Peters GPS och en översiktlig 
karta hemifrån ledde oss snabbt och säkert till vår 
lägenhet i Melbourne på Box Hill. Väl på plats 
installerade vi oss i vårt två-vånings hus med tre 
sovrum, två badrum, vardagsrum, tvättstuga, 
garage, bra standard, allt för 200 AUD per natt.   
Så begav vi oss ned till mötesplatsen för andra 
dottern i gänget, Peters Astrid. Vi hade stämt träff 
på Federation Square och se där var hon också livs 
levande. 
En liten sightseeing och en inköpstur förde oss först 
till Dockland. Snålblåsten tvingade in oss på ett 
mysigt kaffe med fin utsikt över hamnen och med 
smarriga bakverk. Jack Johnson i högtalarna gjorde 
att man kände sig som hemma. 
 
 
 
Blåsten på St Kilda beach passade dock kitesurfarna 
bättre än oss. 



Melbourne, tisdag 4/11- Yarra Valley 
 
Efter att ha hämtat upp Astrid körde vi mot Yarra Valley och Healsville Sanctuary Nature Reserve med 
bl.a. flygande örnar, wombats, wallabies, kängurur, dingos, tasmanian devils och koalas. 
Lunch på Healesville Hotel där också The Emirates Cup visades på TV. En stor årlig hästgalopp i 
Melbourne, där man klär upp sig lite extra. 
 Färden gick så vidare till en av de många vingårdarna, Chandon, beläget mitt emellan Healesville och 
Coldstream. Vädret var fantastiskt och förhoppningsvis vinerna som vi köpte med oss likaså. 
Bergen i fjärran såg inbjudande ut så vi styrde färden mot Toolangi och Kinglake 
.



Melbourne, tisdag 4/11- Kinglake National Park 
 
Vägen slingrade sig och vi gjorde ett och annat fotostopp. Papegojor gjorde sig hörda när de flög över 
oss. I Kinglake National Park finns eukalyptusträd på sluttningarna och marken är täckt av 
jätteormbunkar. 

I Kinglake stannade vi på 
byns enda pub för ett kaffe & 
pannkaksstopp.  Grabbarna i 
bilen bredvid oss hade 
tillbringat några dagar off-
road i nationalparken.  
 Så gick färden vidare hem till 
Melbourne och vi såg vår 
första känguru utanför 
parken.  
 Kvällen avslutade vi med lite 
kortspel, ost och vin. 
 



Kinglake 2009-02-08 
Bushfire 

The Kinglake fire complex, 
centred on Kinglake, was 
created by the merger of two 
earlier fires, the Kilmore fire 
and the Murrindindi Mill fire. 
The complex had burned out 
over 210,000 hectares (520,000 
acres) as of 8 February. 
A fire starting at Kilmore East, 
on the afternoon of 7 
February, pushed 
30 kilometres (19 mi) south-
east towards Kinglake 
through Wandong and 
Clonbinane. As many as 30 
houses were feared destroyed 
at Wandong and Heathcote Junction on 7 February. By 8 February it was estimated that 150 houses 
had been destroyed at Wandong, and four people killed. The fire led to the closure of the Seymour 
railway line and parts of the Hume Highway. The cool change passed through the area around 
7:30pm, bringing south-westerly winds, which switched the fire's movement north-east towards 
Kinglake. By the evening of 8 February, as many as 100 people displaced by the Kilmore fire were 
sheltering at an emergency relief centre established in a basketball stadium at Wallan, many of them 
unable to return to their homes because of safety roadblocks. 
The fire front pushed through the Kinglake area late on 7 February, and it was to be the worst 

impacted area in the state, with more than 550 
houses destroyed. In Kinglake at least 33 
people were confirmed dead, with another 12 
deceased in Kinglake West.  
 The town of Marysville (at the eastern end of 
the complex) was almost entirely destroyed by 
the fire. Late in the afternoon of 7 February, 
residents had anticipated that the fire front 
would bypass Marysville, but within minutes 
the town was enveloped in fire. At about 5pm, 
power was lost to the town and the wind 
dropped away; minutes later the wind 
returned from a different direction, bringing 
the fire up the valley with it. About 30 
residents waited out the night at Gallipoli Park, 
and were evacuated to Alexandra on the 
afternoon of 8 February. A police sergeant said 
that the main street in Marysville had been 
destroyed: "The motel at one end of it partially 
exists. The bakery has survived. Don't ask me 
how. Everything else is just nuked."[ Unknown 
damage to the water treatment plant at 
Marysville probably rendered local water 
supplies unsafe to drink. 
 To the south, visitors and residents were 
stranded at Yarra Glen when fire surrounded 
the town on three sides. 



Kinglake 2009-02-08 

 
 



Healesville 2009-02-13 
 
 

Fire crews in the Yarra Valley are warning tourists 
and sightseers to stay away from the area this 
weekend. 

A fire near Healesville has now been contained 
but is continuing to shroud the town with thick 
smoke. 

But the CFA's deputy incident controller at 
Wooriyallock, Gerry Verdoorn, says his biggest 
concern right now is the chance of masses of people descending on the Yarra Valley to look at the 
bushfire devastation. 

Deputy Commissioner Kieran Walshe is pleading with people to show respect for the victims. 

"The emergency services still have a considerable amount of work to complete," he said. 

"Also there are a lot of bushfire survivors that have other issues that they need to deal with. 

"We're lucky with the wind at the moment so we're getting the smoke and wind blown away from the 
Healesville township and that makes a difference.”  

He says unless Victoria receives heavy rainfall soon, the CFA expects to be fighting the devastating 
bushfires for weeks to come. 

"We have bits of fire basically right around us. We're virtually surrounded. Healesville has basically 
got fire all around it," he said. 

"There's fire deep in the water catchments, which are another priority for us.” 

"We've got lots of fire that's unchecked, uncontrolled that hasn't got line around it and all it needs are 
some strong winds and high temperatures and that fire will get up and start moving. In what 
direction we can't guarantee." 
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A CFA firefighter snatches some time with his 
children (Reuters: Daniel Munoz) 



Melbourne, torsdag 5/11- Melbourne Museum – Anna – Ben – Obama och höghus 
 
Dagen startade vi med besök på 
Melbourne museum, själv fastnade 
jag direkt för en tavla av Lin Onus, 
Butterflies in Sherbrooks Forest från 
1993, nog påminde den om skogen i 
Kinglake, så som vi upplevt den! 
Stor uppmärksamhet ägnas åt hur 
illa aboriginerna, Australiens 
urbefolkning behandlats. 
 Första spårvagn kom till redan 
1885, men väl inte den sista, staden 
är idag genomkorsad av spårvagnar. 
Så tog vi en promenad längs 
Brunswick Street med dess många 
affärer. Fika med bruschetta och 
muffins, allt efter tillgång på fiket. 
Efter ett besök i S:t Pauls Cathedral 
samlades vi för en öl på Federation 
Square, nu var det också klart att Obama stod som segrare i Amerikanska presidentvalet. 

 
Anna, Elisabeth och Ben sällade sig till sällskapet och vi ställde in siktet på södra hemisfärens högsta 
bostadshus, 92 våningar. 
Utsikten från 88:e våningsplanet och Eureka Skydeck var enastående. 



Melbourne, onsdag 5/11- Kängurun som blev till fisk 
 
Kvällen avslutade vi med att Anna och Ben skulle ta oss till en restaurang som serverade känguru. 
Spänningen var liksom hungern stor så när vi gick bet på att hitta stället dök det i stället upp en alldeles 
utmärkt fiskrestaurang och inte var det svårt att övertala Claes att höra sig för om ett ledigt bord för 8 
personer.  
 Efter en ytterst noggrann urvalsprocess blev så tre utmärkta fiskar tillagade i ugnen.  
Heder åt såväl Claes som köket för en fantastisk avslutning på en lång dag. 
Innan vi skildes åt avtalade vi med Astrid, som lovat att följa med oss till Sydney. 
 



Ninety Mile Beach, torsdag 6/11 
 
Så lämnade vi vårt 
boende på Box Hill. 
Morgontrafiken var 
minst sagt jobbig. 
Efter att ha funnit 
Prince Highway 
gick det dock lätt 
att ta sig fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första bättre stopp gjorde vi vid Ninety Mile Beach, Paradise Beach där flera av oss doppade fötterna i 
Tasmanian Sea. 
 The Lakes National Park blev dock en besvikelse, alla utlovade djur hade gått och gömt sig. På vägen 
därifrån såg vi dock en wallabee på nära håll och mängder av vita kakaduor. 
 

 



Lakes Entrance, torsdag 6/11  
 
Efter att ha passerat Mitchell, Nicholson  och Tambo River närmade vi oss så dagens etappmål, Lakes 
Entrance och en fantastisk vy över sjölandskapet. 
 Hans förhandlade till oss en lägenhet med 3 sovrum för 120 AUD inklusive frukost, inte illa; heder åt 
Hans. På kvällen åt vi en alldeles utmärkt middag, själv fick jag en Red Mullet direkt från havet. 
 Kvällen avslutades med lite Raffel, fast vi är ännu lite osäkra på om Astrid tog in den fulla strategin i 
spelet 



Batesmans Bay, fredag 7/11 
 
Tidig avfärd, klockan är bara 8.45. 
Första stopp i Cann River med många timmerbilar i korsningen intill vårt morgonfik. 
Vi körde igenom ett flertal urskogar med brända Eucalyptusträd och termitstackar. Så passerade vi 
Genoa, Eden, Merikula, Tatra, Bermagui, Naroma med stopp för mera kaffe och kaka innan vi slutligen 
nådde Batesmans Bay där vi checkade in på en lägenhet intill hamnen. God mat igen, denna gång 
Ocean Trout före kvällens Raffel. 
 
Den här dagen spanade vi efter valar, men fick nöja oss med några stiliga pelikaner i Eden. 



Sydney, lördag 8/11 – Vi träffar Bengt 
 
Ny tidig avresa och vi rullar åter 
iväg 8.45. Efter ett tag vek vi av från 
M1:an ut mot Pebbly Beach 
Murramarang National Park känd 
för sina många kängurur och 
papegojor. Vi fick också se en hona 
på nära håll med unge i pungen, 
båda betade flitigt och lät sig inte 
störas. 
 Enligt guideboken skulle man om 
man hade tur kunna få se dem 
”bodysurfa”, men det blåste inte 
ens den dagen. 
 

Färden gick vidare mot 
Ulladulla, där vi fick vår 
middagsfika med utsikt över 
bukten nedanför. 
 Nu har vi Sydney i sikte och 
Bengt väntar. Ca 15.00 nådde 
vi Parkridge Apartments på 
Oxford street 6-14 alldeles 
intill Hyde Park. Middag 
serverades på en spansk 
restaurang nära vår lägenhet. 
Därefter var det dags för 
första konserten i Sydney, 
den med Steve Earle. 



Sydney, söndag 9/11 – Operan 
 
Efter att ha sovit ut tog vi 
bilen till Mrs Macquaries 
Point varifrån Operahuset gör 
sig fint på bild och så besökte 
vi Art Museum of North 
South Wales. Näst i tur var 
Sydney Opera House, en helt 
fantastisk byggnad. Eftersom 
man inte tänkt så långt när 
huset byggdes var det inte 
helt lätt för Ulf att ta sig upp 
och ned för de ståtliga 
trapporna framför huset. 
Nåja, det innebar att vi fick en 
grundlig rundtur i husets 
nedre innandöme för att 
slutligen fraktas upp med 
hiss. Mycket intressant det 
också. Nedför blev jag buren 
sittandes i min stol. 
 

 
 
Lunchen 
intog vi på 
en italiensk 
ute-
servering 
på Circular 
Quay. 



Sydney, söndag 9/11 – Manly 
 
Via Sydney Harbour Bridge, där man faktiskt kan 
promenera högt uppe på brobågarna åkte vi 
sedan ut mot Manly. Samhället har helt 
fantastiska hus, alla med utsikt mot vikar och 
innanhav. Området är verkligen backe upp och 
backe ned. Jakarandaträden stod i full blom. 
På stranden i Manly surfade man, dock med 
ganska måttliga vågor, vi är ju vana vid mer än så, 
både i Lomma och i Skanör. 
På kvällen blev det mer raffel men Astrid valde 
som vanligt sina studier. 



Sydney, måndag 10/11 – Blue Mountains 
 
Dagens mål var nu utpekat till Blue Mountains. Vi 
stannade för en fika och noggrann planering i utkanten 
av området i en by vid namn Glenbrook. Tanken var ju 
att kunna ta sig fram med rullstol, kanske inte alldeles 
lätt i terräng som denna. Efter ett par missade 
utkikspunkter kom vi så till the Sublime Point. Efter en 
trickig nedfärd kunde man på håll beskåda såväl det 
blå skenet från eucalyptusträdens ångor som Three 
Sisters, tre rättuppstående eroderade klippor. 
 Färden gick så vidare mot the Echo Point  och längs 
vägen stannade vi vid Laura Falls där vi också åt lunch 
och beundrade utsikten. Echo Point visade sig ha 
samma fantastiska utsikt som Sublime Point fast nu såg 
vi de tre systrarna från andra hållet. 
 Middag på Oxford Street och en spansk restaurang,  
Raquel, ägd av och skött av en familj i flera 
generationer Det kändes som om hälften av folket i 
restaurangen tillhörde familjen, men inte riktigt vi. Nej, 
vi lyckades nog inte bli en del av den familjen. 



Sydney, tisdag 11/11 – Australian Opal Cutters 
 
Claes, Bengt och Ulf begav sig ut tillsammans genom Hyde Park mot St Marys Cathedral, en storslagen 
lång byggnad med fantastiskt ljus. På Hyde Park Barracksmuseum fikade vi. 1845-49 skeppades 
irländska flickor dit för ett fortsatt magert liv i Australian. 
 Så tog vi oss ett varv i Monorailen innan vi vandrade runt i Darling Harbour. Lunch åt vi på en 
italiensk restaurang med utmärkt pasta. På hemvägen besökte vi Australien Opal Cutters och vi 
fastnade alla för opaler att ta med hos hem. Det kändes riktigt förmöget att sitta vid ett bord i lokalen 
och bli förevisad sten efter sten.  
 



Sydney, onsdag 12/11 – Claes och Ulf går till doktorn 
 
Efter en hård natts hostande bestämde sig Claes 
och Ulf för att uppsöka en läkare. I receptionen 
fick vi tips om en läkarstation 200 m bort längs 
Oxford Street. Vi begav oss dit och fick en 
gemensam tid 12.45. I väntan på läkarbesöket 
skjutsade vi ut Astrid till flygplatsen för hennes 
återfärd till Melbourne. Läkaren skrattade gott åt 
Claes liknelse av vårt sanatorium. Även om Claes 
och jag var värst drabbade så var ingen av de 
andra helt besvärsfri. Vi fick var sin dos 
antibiotika utskriven, så nu kände vi oss redo 
även för Malaysias klimat. Dessutom debiterades 
vi bara halva kostnaden var, 33,50 AUD. Under 
tiden gjorde de övriga ett nytt besök på Opalsliperiet. 90% av världens opaler kommer från Australien. 
Mer info på australianopalcutters.com. 
 Tillsammans begav vi oss sedan till Darling Harbour där vi klev på katamaranen Mathilda för en 
rundtur i Sydneys stora hamn. Båten körde väl fort för en behaglig fotosafari, men i gengäld hann vi se 
allt ända ut till inloppet från havet. Vi fascinerades av påkostade hus längs bergssidorna med utsikt 
över vatten och båtar, men naturligtvis även av Darling Harbours kajer, Walsh Bay med ombyggda 
lagerhus (numera bostäder och en teater), Sydney Harbour Bridge, Sydney Cove, Sydney Opera House, 
Fort Denison och Sydney Zoo. Vi passerade även rakt genom en segelregatta. Åter i Darling Harbour 
gick vi i land på motsatta sidan i Cockle Bay. Kvällens måltid var planerad till Darling Harbour by 
night. Ulf stannade dock i lägenheten för att vila upp sig inför morgondagens begivenheter. 
 



Sydney, torsdag 13/11 – Elgars Pomp and Circumstances 
 
Konsertdags på Sydney Opera House 
och Elgars Enigmas. På nytt fann vi en 
trickig väg upp med rullstol via 
sceningången. Konserten hade sin 
höjdpunkt med Pomp and 
Circumstances efter pausen. Till 
pausen hade Peter beställt skumpa. 
 Efter konserten gav vi oss ut till Bondi 
Beach och på kvällen gjorde vi vårt 
andra besök på Hernandes, den 
spanska restaurangen. Denna gång satt 
vi inne i ett öronbedövande stenklätt 
rum, men maten och det medhavda 
vinet smakade gott. 
 
 



Sydney - Singapore, fredag 14/11 – Hans lämnar oss 
 
Bilen återlämnas efter 196 körda mil. Fika och lite inköp på flygplatsen och så ger vi oss av på nytt mot 
Singapore. Den här gången tittade jag på Mamma Mia och den var verkligen mycket trevlig. Astrid 
hade berättat hur hon och Anna stod upp i bänkarna och sjöng med. 
Fantastiskt att svenska ABBA har gjort ett sådant avtryck i musikalvärlden och att stora skådespelare 
ställt upp och uppenbarligen haft jättekul. 
 
 
 
 
 
 
Så sa vi hej då till Hans på den stora ödsliga Changi Airport.  
 

 
 
Hemburen Indian food fick avsluta dagen hos Pia. 

 



Malaysia, lördag 15/11 - Kuantan 
 
Frukost och så iväg med taxi för att hämta en 
Avis-bil.  Det tog sin tid att ta sig ur Singapore 
och in i Malaysia, men till slut var vi dock på 
väg i landet med de många palmerna. Vädret 
var omväxlande soligt, mulet och regnigt. Vi 
körde på 3:an genom staten Johor mot 
Mersing där fyra Nasi Goreng stod i 20 MRG. 
Tyvärr var vädret och ebben inte bra nog för 
att ta oss ut till Pulau Rawa som vi hade tänkt 
oss. Istället tog vi oss ända till Hyatt Regency i 
Kuantan och därmed hade vi näst intill 
passerat även nästa stat Pahang.   
 Den kvällen fick vi en härlig bit grillat kött på 
uteserveringen längs kanten av Sydkinesiska 
sjön. Peter var sugen på ett dopp, men lät det 
anstå till nästa dags morgon. 



Malaysia, Söndag 16/11 - Kuantan 
 
Härlig frukost vid strandkanten följt av 
dopp i hav och pool. 



Malaysia, Söndag 16/11 - Kuala Lumpur och Pekinganka 
 

 
Vid tolvtiden gav vi oss iväg mot Kuala 
Lumpur och då på Highway no 2. Vädret 
var soligt med inslag av tidvisa moln. Bilen 
tankas full till det facila priset av 
motsvarande 4 kronor litern. Palm och 
gummiplantagerna kantar vägen 
omväxlande med äkta urskog och vi 
passerar en rad vägtullar. Jorden är rödare 
än röd där den går i dagen. Väl halvvägs 
stannar vi för dagens vegetariska Nasi G 
och en flaska vatten allt för 11 MRG per 
styck. Nu närmar vi oss KL och på håll 
avtecknar sig de två tornen. Det regnar 
häftigt så på de första bilderna blir tornen 
knappt synliga. Vi hittar ett hotell för 700 
MRG per dubbelrum och ger oss ut på lite 
sightseeing per bil. Middag på Royal China 
Restuarant. Vi beställde nog lite väl mycket 
mat, men Pekingankan ångrar vi inte och 
mycket uppassade blev vi. Notan slutade på 
90 SEK/person. 
 



Malaysia, måndag 17/11 –  Petronas Towers och Merdeka Square 
 
Avresa  9.00 från vårt hotell 200 m från Petronas Towers, 452 m högt i rostfritt stål och laminerat glas, 
ritat av argentinaren Cesar Pelli och färdigt 1998. Tornen liknar två minareter med ett åttastjärnigt 
islam-inspirerat bottenplan. 
Så letade vi upp Merdeka Square, en stor padang (rektangulär gräsplan) där tidigare parader och 
cricketmatcher ägt rum. Den 31:e augusti 1957 halades Union Jack för sista gången och det oberoende 
Malaysia var fött. Flaggstången lär vara världens högsta med sina 95 m. The Royal Selangor Club 
grundat 1884 var på sin tid centrum för det koloniala sociala livet i KL. Huset brann ned 1970, men 
byggdes åter upp 1980. Klubbhuset refereras som the Spotted Dog, uppkallat efter en medlems 
dalmatiner.  
 



Malaysia, måndag 17/11 –  Cameron Highlands   
 
Dagens mål Cameron Highlands ligger en bit norrut och inne i landet  i det nordvästra hörnet av 
Pahang. Namnet har det fått av britten William Cameron som kom dit 1885. På 1000 meters höjd har 
det en stadig temperatur på 22° C. 

Teplantagerna är ett turistmål. 
Ett fullständigt otroligt bergslandskap 
mötte oss på uppvägen med frodig grönska längs bergssidorna. På flera ställen hade jorden rasat ned 
på vägen.  
 
Vid de första tefälten stannade vi för en te-med-scones-fika. Otroligt rogivande och fint. Så fortsatte vi 
för att möta fler teodlingar högre upp och längre in.   
 
 
 
 

Till vår stora bestörtning 
mötte vi först turist-
exploatering med höghus-
hotell och sedan schaktade 
och terrasserade gigantiska 
områden av 
grönsaksodlingar under 
plastkupoler. Rester av 
gamla teodlingar vittnade 
om vad som en gång varit. 
Det som vi nyss hyllat som 
resans höjdpunkt var 
förbytt i katastrof. Ett 
fantastiskt bergslandskap är 
totalförstört.                
  
RÖD FLAGG – VÄND !



Malaysia, måndag 17/11 –  Cameron Highlands   

 
 
Selamat datang - Welcome. 
 
På återfärden genom Cameron 
Highlands fann vi ett utmärkt 
hotell med vänligt bemötande 
och en utmärkt 5-rätters meny. 
Åsa berättade senare att där hade 
hon också bott en natt med sina 
klasskompisar. 



  



 Malaysia, tisdag 18/11 –  Shah Alam, den blå moskén 
 
Efter ett kort besök vid Ye Old Smokehouse i Tudorstil började vi så nedstigningen från Cameron 
Highlands. Vid hyddorna, Longhouses stannade vi till för en fotostund. 

 
Nästa planerade stopp var Shah Alam Stadium, 
Bengts bygge för 70.000 åskådare,  även om det 
då Bengt lämnade det inte hunnit längre än till 
pålning.  
 Så besökte vi Sultan Sullahuddin Abdul Aziz 
Shah Mosque i Shah Alam även kallad den blå 
moskén med sina 4 st 142 m höga minareter. 
Moskén rymmer 24.000 besökare. Vi blev 
mycket vänligt bemötta och fick en timslång 
rundvandring i fotsida blå dräkter. 
 
 

Så fortsatte vi vidare till Port Dickson och fann 
”vår hydda” på pålar ute i havet.



Malaysia, onsdag 19/11 – Mera Blue Mosque  
 
 

 



Malaysia, onsdag 19/11 – Port Dickson, Avillion 
 
En solig morgon med god frukost och mycket frukt. Vi tog oss ett dopp i 
poolen, ja Claes noterade faktiskt 55 längder á ca 20 meter. 



Malaysia, onsdag 19/11 – Port Dickson, Avillion 
 
 

 
 
 Bilder från 
 vår hydda på pålar 
 ute i havet. 
 
 
 



Malaysia, onsdag 19/11 – Lubok China 
 
Så gav vi os söderut mot Melaka med en första anhalt 
i Lubok China, dvs dags för dagens Nasi G. Ägaren 
var mycket ivrig att tillgodose vår minsta önskan, om 
än så bara lite soja. Katterna lekte runt benen på oss 
och Claes drog sig som vanligt diskret undan för ett 
litet jobbsamtal. 
 
 
 



Malaysia, onsdag 19/11 – Melaka tur och retur 
 
För att inte ta kortaste vägen till Melaka utan i 
stället få se lite landsbygd valde vi M10 in i 
landet mot Brisn. Här var man mer välmående 
och husen hade ofta den spetsiga formen på 
sina tak. Vi stannade och studerade en 
gummiplantage och såg vattenbufflar, getter 
och kossor längs vägen. På ett ställe hade en 
kossa i flocken t.o.m. lagt sig ned och solade i 
vägrenen. Så tog vi vägen om Angr Keroh för 
att leta upp ett hotell där Bengt tidigare bott 
och där han åter försökt boka in oss. Men, si 
det stället finns numera bara på nätet. 
 Väl inne i Melakas centrum vid Julan 
Quayside stannade vi för kaffe och kaka. Detta 
blev inledningen till ett dagsregn av sällan 
skådat slag. Det fullständigt vräkte ned där vi 
satt under en parasoll, så till slut gav vi upp.  
Eftersom Hans åkt hem med sina tärningar var 
vi nu helt besatta av att få tag i nya inför lite 
kvällsraffel. Efter inköp av tärningar för 20 
MRG, kashmirsjalar till Hille mm så styrde vi 
åter norrut mot Avillion och vårt boende ovan 
havet. Regnet förbjöd vidare sightseeing i av 
Bengt och Claes föreslagna delar av staden. 
Det får anstå till morgondagen. 
 

AWAS – Be Careful!  
Hemresan i mörker och störtregn blev inte alls enkel. De vita strecken längs vägen var inte så vita, 
vägen slingrig och sikten i det närmaste obefintlig. Helljus var bästa val, fast tämligen besvärligt vid 
möten.  
Väl hemma åt vi furstligt på restaurangens balkong. Lite Raffel och så knoppade vi in. 



Malaysia, torsdag 20/11 – Melaka, Chinatown  
 
Vädret är åter lovande med fin utsikt över det stigande vattnet i Straits of Melaka. Man kan nästan 
känna Sumatra på andra sidan sundet ca 40 km bort.  
Vägen mot Melaka, nr 5, kändes mycket lättare i dagsljus och utan regn. Vi får stanna upp för en apa 
som tar sig över vägen och vid tolvtiden når vi åter Melaka. 
På Jalan Tulan ligger det äldsta templet med ursprung från mitten av 1600-talet. Templet renoverades 
2005 och är gemensamt för kinesisk Buddism, Konfucianism och Taoism.  

 
Efter lite 
shopping i de 
kinesiska 
kvarteren besökte 
vi Pias och Claes 
inneställe, 
Harpers på Hang 
Jebat intill 
Melaka River. 
Smårätterna 
smakade 
utmärkt! Dags för 
ny shopping-
runda på ett 
större varuhus 
och så åter till 
Avillion för att 
summera den 
långa färden, vi 
börjar ju närma 
oss hemresan. 



Malaysia, fredag 21/11 – Kota Tinggi  
 
Vi tar det lugnt, när hotellet väl blev betalt och 
vi sitter i bilen är klockan allt enligt plan 12.00. 
För färden söderut mot Johor Bahru söker vi oss 
ut till E2:an. Det blir två stopp längs vägen, först 
kaffe och glass och så ett stopp med nudlar och 
vatten för att få lite omväxling till dagens Nasi 
G. Fortfarande till ett facilt pris, 15 MRG för oss 
alla fyra. 
 När vi i god tid närmar oss Johur Bahru får 
Bengt se en vägskylt till Kota Tinggi Waterfalls 
och med 1 km’s förvarning bestämmer vi oss för 
en sista avstickare. Vägen går genom Kulai med 
långsam tät trafik, men så kommer äntligen 
skylten för väg 94 mot Kota Tinggi. 
Naturreservatet är väl värt ett besök, inte minst 
för att vi nu får se apor ute i naturen. 
Hemvägen följer sedan 3:an i stället för den 
tilltänkta E2:an. Det innebär också att vi får en 
ny gränsövergång till Singapore, dock med lika 
långa bilköer som vid inresan.  
 Trots inte allt för detaljerade bilkartor har vi 
hela tiden förundrats över vår samlade förmåga 
att hitta mitt i prick. Denna gång var det Claes 
som förde oss direkt till Pia genom Singapores 
stora vägnät. En annan gång fann Peter Astrid 
via sina tidigare uppmätta GPS-koordinater, den 
gången i Melbourne. 

God kvällsmat på Pandan Valley och så var vi bara tre som begav oss till flygplatsen för hemfärd till 
Kastrup.  
 
Claes stannade för att passa gossarna när Pia skulle iväg till Peking. 



Malaysia, lördag 22/11 – Hemma igen i snö och blåst 

 Bilden är tagen utanför pannkaksstället i Kinglake. 
 
 
 
 
 
Peters GPS-koordinater 
Australien Batesmans Bay .................................. S35°42,3’ E150° 10,7’ 
 Blue Mountains ................................ S33° 45,9’ E150° 37,4’ 
 Blue Mountains, Echo Point ........... S33° 44,0’ E150° 18,3’ 
 Blue Mountains, Sublime Point ..... S33°44,2’ E150° 20,3’ 
 Eden ................................................... S37° 04,3’ E149° 54,6’ 
 Loch Sport ......................................... S38° 01,6’ E147° 37,3’ 
 Melbourne, Astrid ........................... S37° 45,5’ E145° 00,6’ 
 Melbourne, Box Hill ........................ S37°49,1’ E145° 08,0’ 
 Paradise Beach ................................. S38° 11,7’ E147° 25,3’ 
 Sydney, Park Ridge Hotel ............... S33° 52,6 E151° 12,8’ 
 Sydney, Manley Beach  ................... S33° 47,8’ E151° 17,3’ 
 Ulladulla ........................................... S35° 21,4’ E150° 28,5’ 
Singapore 4 Pandan Valley, Pia ........................ N01°19,7’ E103° 46,8’ 
Malaysia Kuala Lumpur .................................. N03° 09,4’ E101° 42,3’ 
 Kuantan, Hyatt Regency ................. N03 48,8’ E103° 21,7’ 
 Melaka ............................................... N02° 12,0’ E102° 14,8’ 
 Mersing ............................................. N02° 26,0’ E103° 50,4’ 
 Port Dickson, Avillion ..................... N02° 30,3’ E101° 50,0’ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författarens anmärkning 
 

Att allt vi upplevde på vår resa också  
återfinns i Lomma, det fick vi oss 
påtalat vid ett flertal tillfällen.  
Men jag undrar likväl om inte Lomma  
har bytt ut sina pelikaner mot fiskmåsar. 
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