
Reseberättelse Nya Zeeland november 2019

6:e november.
Jag blev hämtad vid 12-tiden av Bengt och Birgitta, som körde oss till Kastrup.
Vi hade valt platser i planen i förväg, men inte kunnat checka in på nätet i förväg, troligen 
beroende på ö-et i Bengts namn. Så vi fick checka in manuellt vid disk istället. Det tog lite tid, det 
var knöligt att ändra Bengts namn. Våra väskor blev incheckade för uthämtning i Christchurch, dvs 
vår slutdestination. Vi var ute i god tid, men vid 15:00-tiden bordade vi den stora flygmaskinen i 
businessklass. Planet avgick planenligt 15:35 för den sex timmar långa flygningen till Doha i Qatar.
Businessklass var verkligen bekvämt:

Vi kom fram enligt tidtabellen då klockan var runt midnatt i Doha. Efter ca två timmars väntan var 
det dags att borda nästa flight, en av världens längsta flygturer, över 17 timmar. Här var lyxen i 
businessklass ännu mer påtaglig med en egen kupé med full sänglängd när man fällde ner 
ryggstödet:

Mycket diskreta flygvärdinnor, god, nylagad mat, tyst i avdelningen och nersläckt gjorde resan 
behaglig. Vi höll oss vakna fem-sex timmar med läsning och annat. Sedan fällde vi sätena och kröp 
till kojs. Jag sov gott i bortåt åtta timmarch sedan var det bara fem timmar kvar. Lite mat lite 
läsning och en tupplur på en timme gjorde att de timmarna gick fort. Vi landade i Auckland vid 5-
tiden på morgonen den 8:e november.

8:e
Vi hade ett anslutande flyg till Christchurch med avgångstid klockan 06:35, och hade alltså ca 1,5 
timme på oss. Bagaget skulle ju gå direkt till Christchurch, så vi tyckte vi hade gott om tid. Som tur 
var tittade jag på bagagebandet när vi passerade: där kom våra väskor......
Det visade sig dessutom att inrikesflyget gick från en annan terminal dit det gick en buss, så det 
blev lite brått. Framme i Christchurch stod Claes och väntade på oss. Vi hämtade ut vår Toyota 



Highlander och körde söderut utan något fastställt mål. Vi tänkte köra så långt vi orkade, men både
Bengt och jag var opåverkade av jetlag så vi körde ett tjugotal mil till Timaru där vi hittade ett bra 
motell. Promenad, mat och kaffe avslutade dagen .

9:e
Startade vi söderut mot Dunedin med att äta frukost hos en grekisk farbror några mil söderut. 

Vi besökte Omarus blå pingvinkoloni, men de visar sig bara på kvällskanten, så vi körde vidare längs
det blånande havet till Moeraki. 

Där på stranden finns många ca 1,5 meter stora runda stenblock som ser ut som de rullats iland av 
havet. Ett ofrivilligt fotbad med skorna på råkade jag ut för här. Lunch på en udda restaurang som 
vi fått tips om, Fleur's place. Såg skabbigt ut från utsidan, men fin miljö inne och jättegod mat.
Framme i Dunedin checkade vi in på vårt motell och körde sedan ut på halvön utanför för pingvin- 
och albatross-spaning. Pingvinerna kommer upp flockvis i senskymningen och medan vi väntade 
gick vi och spanade efter albatrosser. Vi såg några stycken som majestätiskt svävade fram, men på 
så stort avstånd att det var omöjligt att se några detaljer. I skymningen gick vi i samlad tropp ner till
ett däck nere vid stranden. Rätt som det var dök det upp ett 25-tal små pingviner i vattnet. Det var 
så kallade blå pingviner ca 40 cm höga som snabbt vaggade uppför stranden förbi måsfåglarna som



stod och hoppades att pingvinerna skulle bjuda på någon godbit. Pingvinerna har sina bo och 
ungar långt upp från stranden och de fortsatte upp i vegetationen ovanför stranden. Det kom 
ytterligare två flockar medan det var så pass ljust att vi kunde se.

10:e
Körde vi vidare, nu in mot centrala sydön till Te Anau som är inkörsport till fjordlandet. På resan dit 
började vi komma in i mer kuperade trakter med snötäckta berg bortåt horisonten. I Te anau 
bodde vi på ett fd kloster som flyttats dit ca fem mil efter att nunnorna gett upp. Ett originellt ställe
med en biktstol som var ombyggd till bagagehiss och även i övrigt bibehållen inredning.

11:e
Det går bara en farbar väg från Te Anau ut till fjordlandet i väster. Den går vindlande uppför/nedför 
och runt bergen. Det hade regnat mycket och vägen hade varit avstängd för reparationer dagen 
innan. Många vägarbeten med enkelrikning, men en fantastiskt vacker väg. Milford Sound heter 
platsen/fjorden som vägen leder till. På vägen dit tittade vi också på ett häftigt vattenfall uppe 
bland bergen.

Fortsättning följer.
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11:e november, forts.

Framme i Milford Sound gick vi ombord på fartyget Fiordland och åkte ut på fjorden och såg 
storslagna fjordlandskap med höga klippor och vattenfall. Sälar, pingviner och delfiner som lekte 
runt båten såg vi innan vi återvände in mot land. Där ankrade vi upp och en del yngre passagerare 
gav sig ut i kajaker. Sedan middag ombord och övernattning. Nästa morgon en tur till ut på fjorden.



12:e
Körde vi till Queenstown på delvis samma sligriga väg som vi kört till sundet. Höga berg, djupa 
dalar, bäckar och vattenfall. I Queenstown bodde vi på ett vanligt hotell med en fin utsikt över sjön.
Queenstown är centrum för äventyrsindustrin på Nya Zeeland, det var här man byggde världens 
högsta bungyjump. På vintern är det ett skidparadis och övrigt allt möjligt annat för de 
äventyrslystna. Själva stan är inte mycket att hurra för, nybyggd sedan 70-talet och helt inriktad på 
turism.

13:e
Färden gick vidare mellan kullar och berg och sjöar, ständigt växlande vackra vyer. Vi kom till 
Christchurch rätt tidigt på eftermiddagen och tog en rundtur med deras historiska spårvagn. Den 
stora staden drabbades av en svår jordbävning för ett 15-tal år sedan, och spåren av det syntes 
överallt. Katedralen hade rasat och ännu inte återuppbyggts. Mycket var nybyggt men stora ytor 
gapade tomma centralt i stan. Vi besökte den botaniska trädgården som mest innehöll europeiska 
träd som växt till bjässar på kort tid på grund av de gynnsamma väderförhållandena.



14-15:e
Norrut längs kusten till Kaikura. Första dagen gjorde vi utförder i omgivningen och tittade på säl- 
och fågelkolonier. Överhuvudtaget har vi sett massor av fåglar av olika slag, en del har vi kunnat 
hitta namnen på, andra inte. Dagen därpå åkte vi på valsafari med en stor motorkatamaran. Vi åkte
långt ut på havet, säkert över 15 km. Fartyget hade koll på var valarna finns och brukar dyka upp. 
De är upp ca 10 minuter ungefär var 90:e minut. Då vilar de och andas efter att hållit andan i 
bortåt en och en halv timme. Rätt som det var stannade båten och framför oss låg en stor 
kaskelotval i vattenytan. Då och då blåste den ut luft genom sitt topphål. Efter cirka tio minuter tog
den liksom sats och dök ner igen, rakt ner sades det, det sista vi såg var stjärtfenan som kom upp i 
luften innan den försvann i djupet. På vägen in träffade vi på ett stort delfinstim som satte full fart 
mot vår båt i olika omgångar och tävlade för att komma under fören på båten. Så höll de på en lång
stund innan vi var tvungna att ge oss av in mot hamn. Rätt som det var siktade vi ytterligare en val 
som vi också såg dyka. Jag tog bara några enstaka bilder, tyckte det var roligare att se det 
spektakulära skådespelet i verkligheten, så bilderna här har Bengt tagit.

16:e
Vi körde norrut längs kusten till Blenheim, som ligger mitt i vindistriktet Marlborough. Ett rätt platt 
landskap med vinodling på vinodling så långt ögat kunde se. En del av vingårdarna kände vi igen 
från Systembolaget, till exempel Stoneleigh. Vi åt lunch på vingården Alan Scott och provade några 



av deras vita viner. Den unge mannen som höll i provsmakningen visade sig vara est, och hade 
föräldrahemmet i Pirita – världen är bra liten!

Fortsättning följer
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17 – 18:e november, forts.
Vi körde från östkusten till det västra nordligaste hörnet på sydön, till Kaiteri vid naturreservatet 
Abel Tasman. Slingriga vägar som vanligt. Vi passerade hamnstaden Pitcon varifrån vi några dagar 
senare skulle ta färjan till Wellington på nordön. I Kaiteri hade vi ett eget litet hus för oss själv och 
härifrån gjorde vi utflykter bland annat till sydöns nordvästligaste udde Cape Farewell. Där sticker 
en lång sandrevel, ungefär som Måkläppen, lungt ut till havs. Tillträdesförbud gäller för att skydda 
djurlivet. Som vanligt fint väder, fantastiska vyer, okända fåglar och växter.

19:e 
Mycket tidig väckning, kl 5 för att hinna till färjan i Wellington innan kl 10. Hyrbilar tar man inte 
över med färjan. Den lämnas i Picton och så får man en ny, likadan, i Wellington. Färjan var en 
kombinerad bil/tågfärja i storlek ungefär som Rödby/Puttgarden-färjorna. Överfarten tar ca 3,5 
timmar. Den första delen går inomskärs i trånga farvatten mellan höga öar, ungefär som 
finlandsfärjorna. Sedan kommer man ut i Cooksundet som är öppet mot Stilla Havet i öster och 



Tasmanhavet i väster. Här kan sjögången bli svår, men vi hade tur och hade svaga vindar och lite 
vågor. Inloppet till Wellington är ganska skyddat, så även om det blåst upp rejält gick färjeturen 
lätt. Vi bodde centralt i Wellington på ett motell som låg precis vid en stor rondell. Efter att ha 
checkat in körde vi ner till Nya Zeelands nationalmuseum, en vacker, ny, arkitektonisk byggnad vid 
hamnen. Spännande konst, men framför allt mycket fin utställning om Maoriernas historia och liv.

20:e
En lång biltur längs västkusten upp till New Plymoth i utkanten av vulkanhalvön Taranaki lättades 
upp av fika i en gammal kyrka. Vi pausade också vid stranden nedanför vulkanen Mount Egmont 
där sanden är svart, en konstig upplevelse. Mount Egmont tornade upp sig i fjärran var man än 
befann sig på halvön. . De var ute på långsemester och nu på väg till Fiji. De kunde ge värdefulla 
tips om sevärdeheter och avstängda vägar.



Forts följer
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21:e november, forts.

Vi gav oss iväg vid 8:45 som vanligt, nu mot Oreti Village Resort på västra sidan av sjön Turangi. Det
är Nya Zeelands största sjö och har bildats i den insjunkna vulkan som en gång fanns här. Vi körde 
igen på slingrande små vägar upp och ner längs bergssidor. En stor del av vägen gick på Forgotten 
World Highway som gick genom mycket glesbefolkade områden med små lantbruk med fårskötsel 
sparsamt utspridda längs vägen. Där passerade vi den lilla ”självständiga” republiken 
Whangamomona med förti invånare, ett originellt ställe med ett fint gammalt hotell. Resorten låg 
vackert högt över sjön med milsvid utsikt. Här började vi märka att växtlighet och djurliv 
förändrades åt det subtropiska hållet. De stora ormbunksträden, vars blad är en symbol för landet, 
blev allt vanligare. Nordön är till största del skapad och präglad av den vulkaniska verksamheten, 
som ni kommer att se längre fram i berättelsen. Sydön däremot har bildats och förändrats av de 
stora kontinentalplattornas rörelser, nuförtiden ca 1 mm/år. Det innebär att jordbävningar är 
vanliga på sydön. Vi lär ha sovit oss igenom en häromnatten. Vi hade hoppats att kunna se 
stjärnhimlen klart här ute långt från städer och annat, men grannen i stugan brevid hade 
belysningen tänd på sin altan.....

22:a-23:e
Mot Tuaranga vid östra kusten gick vår fortsatta färd nordost ut. På vägen besökte vi The Thermal 
Wonderland vid Wai-O-Tapu. Där finns gejsrar, varma källor med svavelstank eller oljedoft och 



annat bubblande och varmt som steg upp ur jorden. Gejsern Lady Knox missade vi, hon sprutar 
exakt kl 10:15 varje dag, vilket vi efter diskussion fattade misstankar mot; hur sannolikt är det att 
en gejser väljer att spruta med exakt 24 timmars mellanrum? När vi kommit fram till vårt B&B i en 
förort till Tuaranga, som för övrigt är en stor hamn/industristad, tog vi reda på fakta. Enkelt uttryckt
slängs det ner en tvål i gejsern vid 10:15 varje dag, fusk tyckte vi.
Nästa dag tog vi en vilodag med lätt shopping och kaffedrickning i centrum vid kajen. Bengt köpte 
badshorts och skjorta i fantasifulla färger och mönster och jag köpte ett par claves i en musikaffär.
Mot kvällen hade vi bokat en Maori-föreställning i en Maoriby utanför Rotorua några mil från 
Tuaranga. Bil till Rotorua, och sedan buss till Maoribyn Tamaki med en originell busschaufför. 
Föreställningen är en introduktion till den Maoriska kulturen med dess hälsningsseder och andra 
ritualer. Det hela är genomregisserat,men genomfört på ett proffessionellt och medryckande sätt. 
Det avslutades med Maorimat, tillagad i jordgrop med varma stenar. På hemresan med bussen blev
det tre helvarv i sista rondellen.



24:e
Körde vi ytterligare längre norrut längs kusten till Coromandelhalvön, nästan i höjd med Auckland, 
men ute mot ostkusten. På vägen smet vi in på en avokadoodling. Avokadona är mogna nu, de 
växer på låga träd. Kiwiodlingen som vi också tittade på visade att Kiwin nu står i blom, och väl inte 
är mogna att plockas förrän om någon månad. Nu såg vi också mycket bikupor vid odlingarna och 
lite överallt längs vägarna. Biodling är tydligen viktig för grödorna. Vi köpte på varuhus den 
berömda Manukahonungen. Den kostar nästan lika mycket i NZ-dollar som svensk kostar i kronor, 
dvs ca 300 kronor för 500 gram. Smakprov när vi kommer hem. Vi gjorde ett långt besök på The 
Warm Beach. Den långa fina stranden ligger vid havet. Sitt namn har den fått genom de två små 
underjordiska källor som pumpar upp 10-15 liter 65-gradigt vatten per timme i sanden vid 
vattenbrynet och strax ovanför. Man hyr en spade i kiosken vid stranden och gräver sig en grop, 
och vips har man ett eget spa. Mot kvällen kom vi till vårt rätt originella B&B i Te Puru.Det låg högt 
uppe (på en gammal Maoribesfästning) över havsviken, och där satt vi på verandan och njöt av den
tilltagande skymningen.





25:e
Hittills idag mest en transportsträcka ännu längre norrut genom Auckland till Paihia vid Bay of 

Islands.

Forts följer
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25-26:e november, forts

På slingriga vägar genom skog och berg kom vi ut till havet vid en liten hamnstad som jag glömt 
namnet på. Där bland långseglarna från när och fjärran åt vi lunch. I Paihia som också ligger vid 
havet bodde vi på motell med pool. Nästa dag gjorde vi en kort utfärd till Waitangi strax utanför 
Paihia, en historisk ort där fredsfördragen mellan britter och Maorier tecknades på 1840-talet. 
Fördraget är fortfarande omtvistat, det skrevs både på engelska och Maori. Maorispråket hade 
nyligen fått sitt skriftspråk och lydelserna överenstämmer inte på avgörande punkter. Vilken 
tolkning skall gälla? I Waitingi har man bevarat byggnader och marker och byggt ett intressant 
museum. Vi fick en guidad, mycket intressant rundtur, och en Maori-föreställning (igen). Även 
denna var bra och proffsig och vi blev fotograferade med ”vildarna”. Lunch på ännu en vingård.





27:e, idag
Färden till Auckland gjorde vi via en omväg om en Kauri-skog. Kauri är när de blir gamla, jättelika. 
Vi besökte ett av de äldsta 1500-2000 år gammalt, jättelik stam och liten krona. Kauri har varit 
viktiga, de avger kåda som stelnar, ungefär som bärnsten. Kådan kan grävas upp i skogarna under 
träden och anvädes både som bindemedel i färg och som tuggummi. Det blev en rovdrift som 
nästan utrotade kaurin, men nu gör man allt för att rädda träden. 
När vinärmade oss Auckland märktes att det är en storstad. Trafiken tätnade, vägarna blev bredare 
och köerna längre och långsammare. Auckland verkar vara en vacker stad, påminner lite om 
Sydney med öar och broar osv. Imorgon skall vi sightseea och shoppa och på fredag em flyger vi 
hem.



Vi får se om det blir ett kompletterande resebrev till med reflektioner över vår resa.
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Några sammanfattande iakttagelser

Nya Zeeland är annorlunda på många sätt: naturen, människorna, djurlivet, vägarna, kulturerna 
och mycket annat. Samtidigt är det lätt att känna sig hemma här, människorna är vänliga, 
pratsamma och väldigt avstressade, Här kommer några kommentarer, helt utan någon ordning:

1. Vägarna är få och av lägre standard än vad vi är vana vid, smalare och med sämre yta än 
våra. De går över berg och ner i dalar, slingrar sig hit och dit. Av de minst 500 mil vi kört har 
bara några mil varit motorvägar, mindre än 50 mil som våra länsvägar. Resten har varit 
smala vägar där två bilar kan mötas men inte mer. 75% har varit slingrande bergsvägar, 20%
mycket slingrande med hårnålskurvor och de sista 5% blundade jag. Mycket vägarbeten på 
grund av regn eller bergsskred eller ombyggnader. De var ofta enkelriktade med en gubbe i 
var ända med go/stop-skyltar. Minst tio sådana per dag. Broar var också de ofta 
enkelriktade med företräde för ena körriktningen. Samtidigt kör folk disciplinerat och 
vänligt, inga dumma omkörningar och nästan alla håller sig till reglerna – en verkligt positiv 
överraskning. Kurvorna varnas det för med skyltar som anger max hastighet, mycket bra på 
okända vägar.

2. På sydön var fågellivet sparsamt och djurlivet bestod av får och kor. Några vilda djur finns 
inte, varken på sydön eller nordön. Men i havet vilmlar det. På nordön som är betydligt 
grönare med mer växtlighet fanns det mer fåglar av alla möjliga slag. Vi såg nästan ingen 
spannmålsodling eller liknande alls, däremot massor av kor och får som har väldiga ytor att 
röra sig på. Gårdarna ligger utspridda och landskapen verkar väldigt glesbefolkade bitvis.

3. Utanför storstäderna var nästan alla hus i ett plan och vi såg praktiskt taget inga 
flerbostadshus eller förstäder med höghus någonstans, inte ens i storstäderna.

4. Oerhört rent överallt, inget skräp någonstans. Alla offentliga toaletter rena och fina. Inget 
hundbajs att se upp för; som sagt påfallande prydligt. Inga fimpar,ingen grafitti.

5. Människorna är vänliga och hjälpsamma och pratar rätt förståeligt. Många hälsar glatt på 
främlingar. Och tempot är lågt, med undantag för Auckland, där en tredjedel (1,3 milj) av 
befolkningen bor.

6. Relationen mellan urbefolkningen maorierna och övriga är god, och hela tiden framhävs 
den maoriska historien och kulturen. Och man är stolt över sitt unga land.

7. Kakor/bakverk begriper de sig inte på. Muffins finns och och ibland några konstiga kakor. 
Inte ens i Auckland var det mycket bättre.

8. Mat på restauranger och i butik är något lite billigare än i Sverige.
9. De inhemska vinerna, särskilt de vita är mycket bra, men billiga är de inte ens om man 

köper på vingårdarna; ungefär som på systemet hemma.
10. Alla rykten och prognoser om dåligt väder på nz stämmer inte; vi har haft tre veckor med 

perfekt semesterväder. Runt 20 grader, mycket sol, en del moln och lite regn en dag.

Idag har vi gjort sightseeing med rundtursbuss och sedan enskild lättshopping och mer sightseeing.
Auckland ligger vid vattnet och påminner på det sättet om Sydney, men är inte lika trivsamt. 
Imorgon packar vi om våra väskor, kör till flygplatsen, släpper av Claes och lämnar tillbaka hyrbilen, 
Claes flyger till Pia i Singapore och Bengt och jag till Köpenhamn som vi landar i vid 6-tiden på 
lördag.




