
New Zealand – Ud og hjem igen 

 
 
 
I foråret 2012 var jeg så heldig at modtage et større rejselegat. Det gav mig muligheden for at 

rejse. Her er min beretningen om den rejse som jeg foretog mig, i starten af 2013. 

 

Jeg havde i længere tid haft lyst til at se New Zealand. Jeg har hørt mange historier og set 

billeder af landets enestående natur og imødekommende befolkning. Ikke kun fra medier, 

men også fra bekendte som havde rejst i landet for mange år siden. Derfor besluttede jeg mig 

for at tage til New Zealand nu da jeg havde fået denne oplagte mulighed for at rejse ud i 

verden. Jeg var jeg meget interesseret i at se så meget af landet som muligt, og selvom jeg 

forsøgte at rejse meget spontant, havde jeg en generel ide om at jeg ville hele landet rundt, for 

at se så meget af landet som muligt. Jeg så især meget frem til at tage ud i naturen og opleve 



den på nært hold, og ikke bare køre igennem den, som mange rejsebureauer så ud til at 

tilbyde. New Zealand har et omfattende net af vandreruter. De benyttes i høj grad af 

rygsæksturister fra hele verden, og det var primært vandreturene jeg forberedte mig på 

hjemmefra. For der ud over havde jeg ikke gjort mig selv mange tanker om, ting jeg absolut 

ville se eller opleve. Jeg agtede ikke at planlægge hele min rejse hjemme fra, men i stedet søge 

oplevelser som de kom til mig. Derfor beslutte jeg også at tage alene afsted. Jeg var nu lidt 

spændt på hvordan det ville være at stå på egne ben i 3 måneder.  

Turen ud 

Før min rejse knap var begyndt, var jeg havnet i problemer. Rygsækken var pakket og klar, og 

jeg var parat til at sætte ud på et af mit livs store eventyr. Passet, billetten og guidebogen lå 

klar i håndbagagen og jeg følte mig forberedt på den lange flyvetur der stod foran mig. 33 

timer stod der billetten, i sidste ende viste det sig at være en stærk underdrivelse.  

 

Mit fly til London viste sig at blive en af de længste turer jeg ville være udsat for under hele 

min rejse. For i mere end fem timer sad jeg fanget i mit flysæde, men flyet flyttede stod stille. 

Flyet var udsat for tekniske problemer, og der var ingen ledige pladser før omtrent 24 timer. 

Efter et døgn i Københavns lufthavn, så jeg meget frem til at komme i luften. Endelig var jeg på 

vej.  

Nordøen: New Zealands Fastland 

Min rejse startede i Auckland, der med sine godt 1,4 mil. indbyggere er landets største by. En 

af grundene til at byen er så stor skyldes mange indvandrere fra i sær asiatiske lande, og det 

har gjort den meget multikulturel. Byen er ekstrem stor, da alle vil have deres eget hus, og 

ingen rigtigt er interesseret i at bo i lejlighed.  

Auckland er kendt som ”The City of Sails.” Uanset vejret kan du ikke undgå at se mange sejl 

ude på bugten. Auckland ligger ideelt for sejlere. Derfor var det heller ikke underligt at jeg 

mødte de to tidligere Marselisborg elever Ida og Marie, på deres træningsophold i netop 

Auckland.  

 



Jeg havde planlagt at tage bussen de fleste steder hen. I sær på Nordøen hvor 

busforbindelserne var ganske gode. Alligevel endte jeg op med at tomle en del. Ikke fordi det 

var billigere, men fordi det viste sig at være nemmere, hurtigere og en langt mere interessant 

måde at komme rundt på. På den måde kom jeg i kontakt med andre rejsende, men vigtigst 

lokale, som havde deres egne interessante historier om de områder de boede i. Historier og 

råd som man ikke kunne have læst sig til i nogen guidebog.  

 

Selvom Auckland havde meget at byde på, tog det mig ikke lang tid at rejse nordpå mod Bay of 

Island. Hele området havde nærmest sin egen magi, men mange små idylliske øer og laguner. 

Helt fantastisk område til at sejle i. Selvfølge skulle jeg da ud på vandet og opleve delfiner lege 

i hækbølgen og bade i det krystalklare vand. 

Det var også i den lille by Paihia, jeg før første gang fik New Zealandsk ”fish and Chips.”  

Hvilket nærmest er nationalspisen.  Alle steder kan man få lokal frisk fanget fisk, tilberedt på 

mange forskellige måder. Det er ting man ikke må gå glip af hvis man bevæger sig Down 

Under.  

På mit hostel i Paihia mødte jeg også Kati og Finn. Et ungt New Zealandsk par på ferie i Paihia. 

De viste stor interesse for at vise mig deres land. Det viste sig at blive et meget frodigt 

venskab. På turen tilbage til Auckland inviterede de mig med til krystalbryllupsfest samme 

aften. Selvom jeg først takkede nej, insisterede de på at jeg skulle tage med. Her stod jeg nogle 

timer efter, i den finere del af Auckland, med beskidt tøj, til en bryllupsfest hvor jeg ikke 

kendte et øje. Først føltes det lidt underligt, eller nærmere meget underligt. Men folk var 

meget imødekommende og inden længe var jeg faldet i snak med flere folk fra alle mulige 

steder i New Zealand. Det virkede ikke som en underlig ting for dem at jeg var til stede, hvilket 

var meget karakteristisk for New Zealænderne, meget åbne og imødekommende over for 

fremmede.  

Jeg havde lidt glædet mig til at være tilbage i Auckland, men jeg kunne ikke finde så meget at 

give mig til. I det mindste havde jeg fundet et bedre sted at sove. Og efter kort at have skaffet 

mig de sidste forsyninger og et telt så jeg frem til at komme ud af byen igen.  

 

Næste stop var Coromandel Peninsula. Aucklands ferieparadis, hvor alle der er noget, har en 

feriebolig. Dog har Coromandel mere at byde på. Hotwater Beach, en strand med et meget 

spændende geologisk fænomen. Ved høj og lavvande bobler det op med varmt vand  fra 



undergrunden. Det betyder at man i et lille område ved denne strand, kan lave sit eget lille 

spabad. Dette fænomen var som en kraftig magnet på turister. Hotwater Beach stod i skarp 

kontrast til Coromandel City som jeg forlod dagen før. Her var der tropeskovsbelagte bjerge 

og små byer, kun beboede af særlinge, og uden mange turister. Der var her jeg mødte Vera, en 

ung tysk pige på en tur rundt på Nordøen i den korte ferie hun havde fra hendes praktikplads 

som lærer på en skole i Wellington.  

 

Efter nogle dage hvor Vera og jeg havde hoppet rundt mellem diverse små byen endte jeg 

alene i Rotorua. Rotorua er ”stedet” hvor man kan  opleve Maorikulturen på tættere hold. Selv 

om hver en by har et museum der udstiller effekter og forklarer om de lokale Maoristammer, 

så er der ingen vej uden om Rotorua. Her kan man tale med maorier og opleve deres meget 

traditionsfaste levevis. Blandt andet er deres kampdans Haka, en meget voldsom, men også 

interessant ting at overvære. Selvom Rotorua var meget turistet, så var det en oplevelse jeg 

ikke ville have været for uden. Man fik et indblik i nuværende så vel som tidligere 

generationer af Maoriers måde at leve på. For selvom New Zealand er et meget ungt land, så 

er landet langt fra tomt for kultur og historie. 

Maorierne er landet oprindelige folkefærd, de kom til øgruppen omkring 1250-1300, hvilket 

gør New Zealand til et af verdens sidst befolkede områder. I Maorilegender er New Zealand 

kend som ”den lange hvide skys land.”  

Maorierne har ingen nedskreven historie. Det er nu stadig meget vigtigt for dem at vide hvor 

man kommer fra. Hvilken stamme, hvilke forfædre og hvilken kano man kom til øerne med. 

Alt dette er blevet overført verbalt.  



I dag er maorierne en accepteret del af New Zealands befolkning, og staten er begyndt at 

kompensere stammerne for de uretfærdigheder som de har været udsat for siden 

europæerne for første gang kom til landet. Det har ført til at maorierne i dag er meget 

magtfulde, og har stor betydning regionalt så vel som nationalt.  

 

Dagen efter tog jeg bussen videre til Taupo og nye eventyr. Tongariro nationalpark, har en af 

verdens bedste endagsvandreture. Selvfølgelig var jeg nødt til se hvorfor denne tur var så 

fantastisk. Først var jeg nødsaget til at tilbringe et par dage i Taupo og vente på at vejret blev 

godt nok til at man kunne bevæge sig op over alpingrænsen og ind i hjertet af parken. Herinde 

ventede safirfarvede søer, røde klipper og et bjergtagende vue på at blive beundret. Mange 

mennesker havde ventet på vejret og jeg var så heldig at få et tidligt lift ind i parken, for få 

timer efter vrimlede det med mennesker der fik højderyggene til at lignede myreturer, 

overrent af myrer.  

 

Selvom jeg nu var opsat på at komme sydpå, til den mere øde og smukke Sydø. Så var jeg 

alligevel spændt på at kommet til hovedstaden, Wellington. 

Endnu en storby og endnu et stort hostel. Det undrede mig lidt at jo større et hostel var, des 

mindre virkede folk interesseret i at tale sammen og udveksle erfaringer. De små og mere 

personlige hostels var klart mine favoritter.  

Efter en dårlig nats søvn stod jeg så i et meget sparsomt køkken og ville til at lave morgenmad. 

Det tog mig ikke lang tid, før jeg stod med en kniv i fingeren og uden nogen form for papir til 

at stoppe blødningen. Efter en halv time med plaster og bandage, fik jeg endelig forbundet 

min finger og satte kursen mod den nærmeste skadestue. Fingeren havde nu heldigvis ikke 

taget alvorlig skade, og jeg kunne nu endelig finde mig et sted at få morgenmad.  

Wellington havde dog andet at byde på, end dårlige hostels. Cuba-street er hjertet af byen. Her 

er altid gang i den, om det er hyggelige koncerter på cafeer om aftenen, eller gadeartister om 

dagen. Her kommer man aldrig til at kede sig. Det var her Wellington virkelig skiller sig ud fra 

Auckland. Byen havde langt mere sjæl og energi. Det var dog ikke det jeg var på jagt efter. Jeg 

ville over Cook-strædet og til Sydøen med dens øde vidder og fantastiske natur. 

 



 

Sydøen: En Ø Fyldt Med Naturens Vidundere 

Der er stor forskel på Nord og Syd i New Zealand. Det blev allerede meget tydeligt på 

færgeturen over ”Cook Strait”.  Turen over er ufattelig smuk, især på grund af den store 

forskel der er på de to sider. Og indsejlingen ind gennem Marlborough sounds var helt 

fantastisk.. kan du sætte et billede ind der relaterer sig til teksten? 

 

Mit første rigtige projekt på Sydøen var at vandre gennem Abel Tasman nationalpark. En af 

New Zealands syv ”great walks”. En samling på syv vandreturer forskellige steder i landet, 

sammensat og vedligeholdt af landets naturstyrelse.   Den smule vandring jeg havde foretaget 

mig på nordøen havde virkelig givet mig blod på tanden, og nu havde jeg endelig muligheden 

for at tage på lange vandreture i de mange nationalparker der dækker Sydøen. 

Turen bød på hvide sandstrande, tæt bush og flot turkisblåt vand. Vandreturen er en af de 

mest befærdede i New Zealand, så her var mange mennesker til at forstyrre freden.  Man 

kunne ikke undgå at føle sig som et får blive guidet gennem landet på en grus motorvej.  

Alligevel lykkedes det mig tider at føler sig lidt isoleret og fri. Jeg tilbragte f.eks. en nat på en 

øde teltplads med en høj franskmand og en fugl som eneste selskab, her sad vi omkring det 

varme bål og delte historier og oplevelser med hinanden. Andre nætter blev tilbragt med 

andre rejsende fra hele verden, som alle var på jagt efter en enestående naturoplevelse, 

hvilket parken leverede til fulde.   



 

tv. Marlborough Sounds, th. Abel Tasman 

 

Efter tre dage i Abel Tasman, var jeg igen på farten. Denne gang stod det på et lang stræk på 

ca. 300 km fra Takaka til Punakaiki, kun ved hjælp af et skilt og min tommelfinger. For 

sammenlignet med Nordøen, så var den offentlige transport dernede meget sparsom. 

Heldigvis mødte jeg hurtigt et amerikansk par, på ferie fra deres job i Australien som skulle 

samme vej som mig. Vores veje måtte desværre skilles inden jeg var nået til Punakaiki. 

Heldigvis tog det mig ikke lang tid at få et lift den sidste del af vejen. En lokal pensionist med 

en fortid som hippie kom forbi og gav mig et lift det sidste stykke vej. Han kunne ikke få nok af 

at rose danskerne for at være frisindede og miljøbeviste. Mange new zealændere virkede 

generelt ikke til at vide så meget om Danmark og danskerne. Forståeligt nok, da vi jo er et lille 

land på den anden side af jorden, men de havde nu alligevel hver deres ide om hvilket 

fantastisk land vi var.  

 

Franz Josef, er by opkaldt efter den enorme gletsjer kun nogle få kilometer fra byen. Det var 

her jeg for første gang rigtigt mødte andre danskere på min færden. De var en gruppe på 5 

som havde mødt hinanden på en arrangerede bustur. De havde mange rejsemål på deres tur 

rundt på den anden side af jorden og havde derfor fået et rejsebureau til at arrangere 

transport og ophold hjemme fra, så de kunne nå at se så meget som muligt på i deres korte tid 

i New Zealand.  

Jeg var godt klar over at mange folk valgte at rejse rundt på denne måde. Jeg synes det var 

ærgerligt at de ikke havde mulighed for at rigtigt at stoppe op, være spontane eller være i 

kontakt med det folk hvis land de rejste i. Det var i hvert fald ikke for mig. Jeg havde haft 



meget sjov med de krumspring jeg havde foretaget mig på min rejse, de var meget med til at 

gøre den til mere en bare en ferie.  

Til gengæld mødte jeg også Charlotte i Franz Josef. En Britisk kvinde som jeg flere gange siden 

tilfældigt et stødte ind i. Charlotte havde været på farten længe, og var altid meget venlig og 

klar til nye oplevelser. Hvilket var en fornøjelse hver gang jeg løb ind i hende.   

 

Wanaka og Queenstown er hovedcentrene for actionprægede oplevelser og socialt samvær i 

New Zealand. Derfor endte jer også op med at bruge flere dage i netop dette område. I Wakaka 

bød byens biograf på en anderledes oplevelse. Her viste de nemlig premierefilm i en 

biografsal fyldt med gamle sofaer og sækkepuder. Samt serverede nybagte cookies i pausen. 

Det var en meget sjov oplevelse, og så skadede det jo ikke at filmen var god.  

Selv om Wanaka var meget nede på jorden, besluttede jeg mig for at tage til den lille by 

Arrowtown, før jeg turen gik mod den travle Queenstown. Byen har en meget interessant 

historie. Den er nærmest som taget ud af en spagettiwestern, med gamle huse fra byens 

Guldgravertid, og det lykkedes da mig da også at finde en lille souvenir i form af guld, med lidt 

hjælp fra en lokal. 

 

Queenstown var i en helt andet boldgade end Arrowtown, ja nærmest fra resten af landet. Det 

virkede meget som om at alle menneskerne, aktiviteterne og livet var koncentreret her og 

derved havde efterladt resten af øen i en mere uberørt og smuk tilstand. Her stod den på 

nogle dage med et liv der mindede lidt mere om hjem og langt mere fokus på at være social.  

Jeg var selv ude at prøve et bungee jump. Det var en meget skræmmende oplevelse at falde 

mod jorden, mens floden unde mig kom nærmere og nærmere. Men man bliver blidt af 

adrenalinsuset og efter havde jeg lyst til at springe igen.  

Queenstown var en ren festby, det var nærmest som at være hjemme i Europa. Det var meget 

anderledes en resten af landet, hvilket nok skyldes alle de turrister som flokkes til 

Queenstown hele året rundt.   

 

De næste ti dages tid stod på oplevelser der klart står øverst på min liste over de bedste ting 

jeg foretog mig på min rejse. Naturen trak i mig , så derfor pakkede jeg min rygsæk og  

snørede mine vandresko.  



Vandreturerne i Fjordland nationalpark gav mig en euforisk oplevelse. Her mødes man af 

snedækkede bjærge, krystalklare søer og udsigter der siger spar to. selvom det var tydeligt at 

det havde været et meget tørt år, blev man stadig bombaderet af fantastiske indtryk med 

hvert et skridt man tog.  

 

Lidt blandede billeder fra Queenstown regionen. 

 

Efter at have tilbragt en dag mere i Queenstown, var jeg igen klar til at sætte tempoet ned. 

Denne gang var målet Steward Island og øens stort set uberørte skove og sjældne fugleliv.  

Der var ikke mange rejsende der tog færgen ned til denne lille ø, og det var en skam. For med 

sine kun 400 indbyggere, var det nemt at blive en af de lokale. Her nede gik alt bare 

langsommere. Dagen gik med at vandreture i skovene, aftenerne gik på pubben og natten med 

at se på stjerne på den helt mørke og klare natte himmel, var lige hvad jeg havde brug for. Man 

kan godt blive mæt af at være på farten, hvilket resulterede i at jeg hurtigt fik en uge til at gå 

med at koble fra. Til sidst kunne jeg ikke retfærdigøre at blive hængende længere og følte mig 

nærmest nødsaget til at rejse nord på igen og tilbage til civilisationen.  

 



Efter nogen overvejelse besluttede jeg mig at tage forbi Christchurch. Mange rejsende havde 

anbefalet mig at undgå byen, på grund af de voldsomme jordskælv der havde ødelagt byen få 

år for inden. Selvom det var tydeligt at byen havde været hårdt ramt, og stadig viste tegn på 

ødelæggelse, så var det ikke en trist by at være i. Den var fuld af optimisme, og lyst til at 

komme videre. Ud over de positive mennesker, så er byen også fyldt af gab fillers. Små eller 

store bygninger som fyldte den ellers tomme by med små håbefulde samlingssteder.  

 

Tv. Gletsjer sø, i baggrunden ses New Zealands højeste bjerg. Th. Indkøbscenter af containere i Christchurch  
 

Min tid i New Zealand var ved at løbe ud, og jeg besluttede mig derfor for at sætte kursen mod 

Auckland og mit fly hjem. Men før jeg kunne tage tilbage var jeg nød til at slå et lille smut forbi 

Hobbiton. En af de få kulisser fra filmatiseringen af Ringenes Herre, som havde fået lov at 

blive stående, efter optagelserne var afsluttet. Selvom stedet var meget turistet, var det 

alligevel en meget sjov ting at se. Det øje for detalje og alt det arbejde der har været brugt på 

at få det hele til at se helt rigtigt ud.  

De sidste par dage i New Zealand tilbragte sammen med Kati og Finn tilbage i Auckland. De 

havde gennem hele min tur, været min kontakt i New Zealand og givet mig en lille 

fornemmelse af hjem, her på den anden side af jorden.  

Men inden jeg kunne tage hjem blev jeg inviteret til at være med til at fejre Finns fødselsdag. 

Igen var der stor fest, med mange af de samme mennesker som jeg også havde været til 

bryllupsfest med. Det var meget sjovt at se nogle af de samme mennesker, og nu, i stedet for at 

fortælle dem hvad mine planer for min rejse var, nu kunne fortælle dem om min rejse og om 

alle de ting jeg havde set og oplevet på min rundrejse i deres land. Det var en dejlig afslutning 

på en fantastisk tur. 



Hjemme igen  

Når jeg ser tilbage på min beslutning om at rejse alene. Så var det for mig en del af charmen 

ved at rejse. Det var en anden måde at opleve et land på, og jeg var fri til at lave hvad jeg 

havde lyst til og opleve de ting som virkede mest interessante for mig. Stort set hvor en jeg 

kom hen blev jeg mødt med åbne arme og af interessante mennesker hvad end de var lokale 

eller rejsende som mig. Og dette var særlig rart da jeg havde begivet mig alene ud på min 

færd. Jeg fortrød aldrig rigtig min beslutning om at tage alene afsted. Jeg så det mere som en 

udfordring, men der var perioder hvor det ville have været rart med en god ven at dele 

oplevelserne med. Men dette blev dog kraftigt opvejet af alle de oplevelser og særligt alle de 

interessante mennesker jeg mødte overalt i landet.  

 

Afslutningsvis er det vigtigt for at udtrykke hvor beæret jeg er for at være blevet tildelt 

rejselegatet. Jeg står i dyb taknemmelighed til den anonyme giver og de folk fra Marselisborg 

gymnasium som havde valgte at give mig denne mulighed. Det gav mig chancen for at stå på 

egne ben og udfordre mig selv på nye måde. Min rejse bød på mange nye mennesker, 

holdninger og jeg skulle altid være klar til at dele hvem jeg var med verden. Derved lærte jeg 

forhåbentligt mere om den og mig selv.  

 

Asbjørn Arildsen 

 


