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Den här resan planerades för ungefär ett år sedan. 
Det var Hans (Deuschl) och jag som bestämde att 
vi under 2010 skulle åka till Australien, och göra 
det som några slags ”senior backpackers”. Vi skul-
le åka runt och ta dagen lite som den kommer 
(men gärna bo på Hilton istället för ett hostel). Vi 
hade först tänkt resa i våras men Hans blev sjuk 
och resan flyttades till hösten. Under planerandet 
bestämdes också att vi skulle avsluta Australien-
sejouren med några veckor i Nya Zeeland. Allt 
genomfördes som vi tänkt – med ett undantag. 
Hans valde att av olika skäl bryta efter en månads 
rundresa i Australien och inte följa med till Nya 
Zeeland. Så den resan har jag gjort ensam. Det här 
är mina anteckningar från tiden på Nya Zeeland. 
De skrevs ner samma dag, eller någon gång ibland 
på morgonen dagen efter, och är alltså dagboksan-
teckningar i ordets rätta mening. 
 
Varför Nya Zeeland? Ja, jag har jag länge varit fa-
scinerad av detta lilla land på andra sidan jordklo-
tet som under lång tid, liksom Sverige, tillhörde  
 
 
 

 
 

världens rikaste mätt i inkomst per capita, och som 
hade en omskriven välfärdsstatsmodell, men som 
sedan fick allvarliga problem med sin ekonomi. 
Dessutom kom problemen ungefär samtidigt, från 
sent 1960-tal och framåt, som också Sverige börja-
de åka rutschkana ner i listan över världens rikas-
te. Överhuvudtaget är parallellerna till Sverige vad 
gäller ekonomi och politik många. Vi tillhör båda 
den informella klubben ”Små Stater i Den Globala 
Ekonomins Periferi”. 
 
Intresset för det nyzeeländska samhället löper som 
en röd tråd genom dagboken. Den handlar mycket 
mera om och hur människor har det sett med en 
besökares ögon, och om utsikterna för ett litet land 
långt borta att konkurrera på en global marknad, 
också betraktat utifrån, än om vilka sevärdheter 
jag har råkat komma förbi eller. Det betyder inte 
att jag är opåverkad av alla märkvärdigheter jag 
har fått se. Mest märkvärdig av allt är den nyzee-
ländska naturen. 
 

Groveda den 10 december 2010 
 

 Karl-Henrik Pettersson  

Förord 
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Torsdagen den 11 november 

Jag checkade ut från mitt hotell i Sydney (Radison) 
strax efter sex på morgonen idag och tog en taxi ut 
till flygplatsen. Jag var bokad för Auckland, Nya 
Zeelands största stad, planet skulle gå vid 10-tiden. 
För återresan från Nya Zeeland hade jag däremot 
ingen biljett, jag tyckte att jag hade gott om tid att 
ordna det när jag kom fram. Det var feltänkt. De 
nyzeeländska immigrationsmyndigheterna kräver 
att den som åker på turistvisum till landet måste 
redan vid inresan kunna visa upp en biljett för 
återresan. Beskedet fick jag först när jag kom fram 
till incheckningsdisken så det var bara att vända 
om för att försöka köpa en utresebiljett. Efter di-
verse turer kunde jag visa upp en biljett för tillba-
karesan. Jag är bokad för att flyga från Christ-
church söndagen den 28 november. Vi får se hur 
det blir. 
 
Jag kom fram till Auckland lite försenad vid halv-
fyra tiden på eftermiddagen. Själva flygresan tar 
ungefär tre timmar men till det får man sedan läg-
ga två timmars tidsskillnad så tittar man på klock-
an tog resan fem timmar. För övrigt är tidsdiffe-
rensen mellan Nya Zeeland och Sverige tolv tim-
mar. 

Det blev inte mycket mera gjort den här dagen än 
att ta sig in till Auckland från flygplatsen, checka 
in på förbokade Best Western President (som visa-
de sig ligga så absolut centralt man kan önska nära 
huvudgatan Queen Street), äta en bit mat och ta en 
promenad på stan. Den helt slumpvisa promena-
den ledde mig fram till en upplevelse som jag kan-
ske inte hade förväntat mig i Auckland som trots 
allt inte är en jättestad (stan har ca 1,5 miljoner in-
vånare). Jag hittade en alldeles osannolik bokhan-
del, Border, på Queen Street. Det var en bokhandel 
av det där slaget som man kan träffa på i vissa 
storstäder, i London eller i New York, och där ut-
budet av böcker är mycket stort, servicen bästa 
möjliga och det finns gott om platser där man sitta 
och läsa eller bara ta en kopp kaffe. En slags kom-
mersiell oas i storstaden. Border visade sig vara ett 
sådant ställe. Jag tillbringade nog ett par timmar 
där. 
 
Jag kunde inte undgå att se att Stieg Larssons Mil-
lenium-trilogi är mycket stor också i Nya Zeeland. 
(I Australien fanns hans böcker på bestsellerlistan, 
på sjätte plats.) Alla hans böcker fanns på bestsel-
ler-hyllan, och i stora mängder vilket antyder att 
försäljningen var god. Parentetiskt kunde jag note-
ra att det också fanns en del andra svenska förfat-
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tare med nyutgiven litteratur på hyllorna, alla i 
facket ”Crime”. Jag såg böcker av Henning Man-
kell, Håkan Nesser och Liza Marklund. 
 
Fredagen den 12 november 

Auckland är en fantastiskt vacker stad. Den är om-
sluten av vatten, särskilt mot öster, nere i hamnen, 
kommer vattnet ända in i centrum. Den är kupe-
rad, lite påminner Auckland om San Fransisco 
även om gatorna inte är lika branta, också lite om 
Stockholm. I fonden öster ut mot Pacific Ocean ser 
man blåskimrande höga berg, de är spetsiga efter-
som de är formade av vulkanutbrott långt tillbaka 
i tiden. Sammantaget blir det en skönhetsupplevel-
se utöver det vanliga.  
 
Det finns också en slags själmedvetenhet över 
Auckland, möjligen bidrar det till att jag spontant 
tycker om stan. Jag läste att en majoritet av de som 
bor här tycker att Auckland borde vara Nya Zee-
lands huvudstad. Wellington, den officiella hu-
vudstaden, framställas som lite av en kusin från 
landet som av politiska skäl fått sin status. 
 
Man behöver inte tillbringa många timmar i Auck-
land för att slås av två saker. För det första att det 
är asiater som dominerar stadsbilden. Det dräller 

av kineser, indier, koreaner och andra asiater. För 
det andra att de är påfallande unga. Det borde få 
konsekvenser på sikt. 
 
Jag har inget som helst statistiskt belägg för hypo-
tesen att det mest är en tidsfråga innan Nya Zee-
land, detta urengelska land, kommer att asiatise-
ras. Med det menar jag att merparten av befolk-
ningen, och så småningom den politiska och eko-
nomiska makten, kommer att ligga hos naturalise-
rade asiater. Hypotesen har en del starka argu-
ment på sin sida. Nya Zeeland har nära till de sto-
ra asiatiska länderna som redan dominerar utrikes-
handeln, invandringen och turismen. Landet är så 
befolkningsmässigt litet (drygt 4 miljoner invåna-
re), och så svagt utvecklat när det gäller högtekno-
logisk produktion, att det av allt att döma kommer 
att förbli en producent av i första hand råvaror, 
särskilt jordbruksprodukter, för länder som Kina, 
Indien, Japan och andra länder regionen. Landets 
andra stora ekonomiska möjlighet är turismen. 
Också där kommer det av tvingande ekonomiska 
skäl att bli de asiatiska länderna som kommer att 
härska i meningen ha flest antal turister. 
 
Vilken slutsatsen blir? Ja, att den engelskinfluerade 
kulturen i Nya Zeeland, åtminstone dess domine-
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rande ställning, kanske håller på att förpassas till 
historien. Det är samma utveckling man kan se  i 
Australien. Ta husen och städerna som exempel. 
Det engelska avtrycket i form av Viktorianska 
byggnader i Australien, särskilt i de stora städerna, 
har alltmer marginaliserats till förmån för en helt 
amerikansk byggnads- och stadsplanestil med 
glittrande skyskrapor och oändliga, och oändligt 
fula, förortsområden (vilket knappast har varit ett 
steg framåt). Möjligen kommer vi att få se samma 
utveckling i Nya Zeeland. Fast med den skillnaden 
att det kommer att bli de asiatiska ekonomiska 
stormakterna som kommer att sätta sin prägel.  
 
  
Annars har jag idag gjort något av det en turist i 
Auckland förväntas göra under sin första dag. Åkt 
upp i Sky Tower, 328 meter högt och ”tallest man-
made structure in New Zealand”, för att fascineras 
av utsikten och tjusas av de ungdomar som bungy-
jumpar från tornet, tagit en rundtur med buss och 
besökt det stora Auckland Museum. Med en 
svensk analogi visade det senare sig vara en bland-
ning av Armémuseum, Naturhistoriska museet 
och Etnografiska museet.  Jag fäste mig vid två sa-
ker. Först att den maoriska kulturen tar stor plats, 
och att den uppenbarligen intresserar många av 
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dem som besöker museet. Det är mera folk på den 
avdelningen än på någon annan. Är jag själv in-
tresserad av det jag ser? Kanske. Maoriska stenar-
beten, särskilt smycken i jade, grönsten, är intres-
santa (jag köpte ett hängsmycke till Nina). Liksom 
naturligtvis de maoriska ansiktstatueringarna där i 
princip varje del av tatueringen har en mening och 
ett budskap. Men det mesta av den maoriska kul-
turen så som den framställs på Auckland Museum 
handlar om träsniderier och andra träarbeten och 
det blir tungt och mörkt. 
 
Det andra jag fäste mig vid var hur mycket resur-
ser museet lägger ner på att beskriva landets vul-
kaniska natur, och att landet ligger så att jordbäv-
ningar är en realitet. Som svensk hade jag, det 
måste jag erkänna, inte en aning om att Nya Zee-
land är mer jordbävningshotat än de flesta andra 
länder. Men så är det. Med hjälp av all tänkbar 
multimediateknik hade man byggt upp ett särskilt 
scenrum där åskådarna fick uppleva ett tänkt vul-
kanutbrott i Hauraki Gulf utanför Auckland. Det 
var så realistiskt (inklusive att golvet skakade) att 
åskådarna, till stor del skolungdomar, var ganska 
bleka om nosen när föreställningen var över. Bud-
skapet hade säkert gått fram. 
 

Jag besökte också Art Gallery, Aucklands Moderna 
museum, men det var litet och dessutom bara någ-
ra veckor från en flytt till nya lokaler. Det gjorde 
att besöket var snabbt avklarat. Det lämnade inte 
heller några avtryck i min kunskapsbas (bortsett 
från att jag av den samling maoriska porträtt som 
museet hade, lärde mig att maoriska kvinnor ald-
rig som männen har tatueringar i hela ansikten, 
bara runt munnen). 
  
Lördagen den 13 november 

Jag läste i dagens NZ Herald, Nya Zeelands största 
dagstidning, en ganska uppgiven debattartikel om 
att de australienska bankerna har blivit för domi-
nanta i landet. Enligt centralbankens senaste stabi-
litetsrapport svarar de fyra ”Aussie”-bankerna för 
64% av det nyzeeländska finanssystemets tillgång-
ar. Och för 80% av bankernas tillgångar. Det är 
minst sagt en stark marknadsposition. 
 
Det är kanske inte så konstigt att det då blir kritik. 
Men den kritiken är inte särskilt starkt under-
byggd. Artikelförfattaren menar att de stora ban-
kerna inte ger de krediter till företag och entrepre-
nörer som Nya Zeeland behöver för att få igång 
tillväxten. Den delen av utlåningen utvecklas svagt 
medan däremot bostadskrediterna växer, och, me-



12 

 

nar författaren, bankerna tjänar grova pengar. Eller 
som rubriksättaren sammanfattar det: ”Aussie 
bank´s gain is NZ business´s loss”. Men det mönst-
ret är inte specifikt nyzeeländskt. I stort sett i hela 
OECD-området har det varit svårt att få fart på 
kreditgivningen till näringslivet efter finanskrisen. 
Däremot växer krediterna till bostadssektorn i takt 
med att de snabba prishöjningarna skapar nya re-
alsäkerheter. Och den utlåningen är mycket lön-
sam för bankerna (så länge det inte handlar om en 
bubbla i vardande vilket det nog gör här och där, 
bland annat i Australien skulle jag gissa). 
 
Så sakligt sett är det svårt att acceptera en så sve-
pande kritik av de australiensiska bankerna i Nya 
Zeeland. Kritiken hör nog snarare hemma i det 
mentala facket. Det är naturligt att tycka att store-
bror är för stark. I princip samma artikel skulle ha 
kunnat publiceras i någon av de baltiska tidningar-
na. Men då hade den handlat om de svenska ban-
kerna. 
 
  
Bakgrunden till artikeln, och till tonen i artikeln, är 
med all säkerhet att den nyzeeländska ekonomin i 
stort inte går särskilt bra just nu. Och har inte gjort 
det under de senaste två decennierna. Det stäm-
mer inte med den förutfattade bild jag hade innan 

jag började titta närmare på nyzeeländsk ekonomi.  
För mig har det funnits en nimbus av ekonomisk 
framgång och rikedom kring Nya Zeeland. Det 
hänger samman med historien. Nya Zeeland var 
under lång tid ett rikare land än andra. År 1900 var 
Nya Zeeland mätt i BNP per capita världens näst 
rikaste land (efter England). 50 år senare, i mitten 
av 1950-talet, var landet fortfarande rikt mätt i 
BNP per capita, på tredje plats i världsrankingen.  
 
Idag ser det annorlunda ut. Nya Zeeland är inte 
längre i topp på listan, inte ens i närheten av top-
pen. Räknat i köpkraft låg Nya Zeeland i fjol på 
plats 51 bland världens länder, i samma härad som 
Tjeckien, Italien, Portugal och en bra bit efter Sveri-
ge på plats 30 och EU-länderna som grupp på plats 
42. Särskilt perioden mellan 1970 och 1990 var ka-
tastrofal för den nyzeeländska ekonomin. Landet 
gick från en levnadsstandard klart över genom-
snittet för OECD till 20 procent under. Efter 1990 
står den nyzeeländska ekonomin och stampar i sin 
relativa utveckling. Diagrammet på nästa sida vi-
sar ganska obarmhärtigt vad det handlar om. 
 
Varför har det blivit så? Ja, det är ingen lätt fråga 
att svara på. Jag hoppas att under resan få lite bätt-
re känsla för orsakssambanden än vad jag har nu. 
Men något kan sägas. Den nyzeeländske primär-
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ministern, han heter John Key, sa sammanfatt-
ningsvis i ett tal om landets ekonomi och konkur-
renskraft i maj 2010: ”Vi underpresterar”. Och det 
kan man kanske som utomstående bedömare hålla 
med om. Men samtidigt bestäms den ekonomiska 
utvecklingen relativt andra länder av tre basala 
förutsättningar. 
 

För det första är Nya Zeeland ett litet land med en 
liten marknad. Det bor som sagt bara lite över 4 
miljoner invånare i landet. Det gör landet lite 
mindre än Finland och Norge, och lite större än 
Litauen. Att befolkningen är liten betyder också att 
marknaden är liten. Redan Adam Smith visste att 
marknadens storlek är avgörande för konkurrens-
kraften för en ort eller region och för strukturen på 
det näringsliv som kan ha framgång. En avancerad 
produktion av till exempel högteknologi söker sig 
av ekonomiska skäl nära den marknad där pro-
dukterna kan säljas. Och om marknaden är liten 
som i Nya Zeelands fall betyder det ett handikapp 
vad gäller högförädlad produktion, precis den typ 
av produktion som landet skulle behöva mera av. 
 
Litenhetens handikapp förstärks av att Nya Zee-
land är ett land som ligger långt borta. Hur man än 
tittar på landets geografiska läge är avstånden till 
de köpstarka marknaderna i USA och Europa 
mycket stora. Det betyder att de relativa transport-
kostnaderna för allt man exporterar blir högre än 
för konkurrentländerna. Det gäller även för hög-
förädlade produkter, låt vara i mindre grad. Nya 
Zeelands ansträngningar att få sin industri att öka 
förädlingsgraden har helt enkelt en inbyggd upp-
försbacke. På samma sätt verkar att Nya Zeeland 
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är ett ö-land. Att vara kringsluten av stora vatten 
är ett ekonomiskt handikapp. 
 
Dessa tre omständigheter är basala i meningen att 
de inte går att ändra på, det finns inget att göra. 
Att de har en grundläggande inverkan på den ny-
zeeländska ekonomins relativa konkurrenskraft 
behöver man inte tveka om. 
 
  
Jag körde ut ur Auckland i dag vid lunchtid med 
min just utkvitterade Hertz-bil, en Ford Falcon, 
och via Harbour Bridge kom jag in på den del av 
Nya Zeeland som kallas Northland, eller bara ”Far 
North”. Det är den norra spetsen av New Zeeland. 
På grund av sitt milda klimat kallas Northland 
ibland också ”The Winterless North”. Det kan ver-
ka lite förvirrande för en svensk. Ju längre norrut, 
man kommer i det här landet, desto mildare och 
vänligare blir klimatet. Här ligger norr söderut om 
man uttrycker sig så. Northland är Nya Zeelands 
Skåne, Sydön är Norrland.  
 
Jag körde några timmar och hann få se en del av 
den vackra natur som finns på Northland. Alltifrån 
sandvita stränder med spretiga vulkansiluetter i 
bakgrunden till gröna kullar, nästan höga som 

berg, med mängder av betande får längs sidorna, 
och däremellan ett mer plant jordbrukslandskap 
med lite inslag av skog. Jag åt lunch i Willford, fi-
kade i Waipu Beach och stannade en stund också 
vid Langs Beach, ett känt surfarställe som för da-
gen hade en hel del folk både på stranden och i 
vattnet eftersom det var lördag och närmare 25 
grader varmt och sol. Så småningom kom jag fram 
till målet för dagen, Whangerei, en mellanstor stad 
ungefär mitt på Northland, och checkade in på ett 
Comfort Inn. 
 
En sak slås jag av, alla ortsnamn som har maorisk 
bakgrund. På vägen till Whangerei åker jag genom 
till exempel Puhoi, Mangawhai, Waipu, Ruakaka 
och Mangapai. Det är förvirrande bokstavskombi-
nationer, omöjliga namn att komma ihåg. Det har 
något med det egna språket att göra. 
 
Tills sist bara en kuriositet. Vid lunchen bläddrade 
jag i NZ Heralds helgupplaga som på sin första sida 
hade rubriken: ”SWEDEN: Book tells of King´s 
love of strip clubs and sex parties”.  Jag gissar att 
det skall det till en kung, gärna lite skandaliserad, 
eller möjligen en ordentlig kris av något slag, för 
att Sverige överhuvudtaget skall nämnas i media 
här. För övrigt gör jag en annan observation. Arti-
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Langs Beach 
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keln var mycket mera öppen om vad som berättas 
i boken om kungen och hans hålldamer än vad jag 
tyckte jag hade sett av hur svenska medier refere-
rade boken. Svenska tidningar var i det dom skrev, 
det är min minnesbild, överlag försiktiga och lite 
inställsamma. Så inte här. 
 
Söndagen den 14 november 

Jag började dagen med att åka ut till berömda Tiki-
punga strax utanför Whangerei. Det är ett nästan 
osannolikt pastoralt ställe med vattenfall, en liten 
damm och lummig grönska. Annars har jag inte 
åkt så långt idag, kanske 15 mil. Jag hade läst att 
ett besök i Bay of Islands var ett ”måste” om man 
var i Northland. Det är ett område på östkusten 
som fått sitt namn av alla de öar som finns i den 
bukt som kallas just Bay of Islands. Så jag hade bo-
kat ett motell i Paihia, största staden i området, och 
det tog mig några timmar att ta mig dit från 
Whangerei. Man kör i ett ganska kuperat land-
skap, delvis gräsbevuxet, delvis med skog. Ju när-
mare man kommer Bay of Islands, desto mer kur-
vig och brant blir vägen. När man kör ner mot Pai-
hia slås man av hur vackert det är. Staden är ett 
långsmalt bebyggt område som följer bukten som i 
praktiken är en lång sandstrand. Längs strandpro-
menaden, eller snarare strandgatan, finns på den 

ena sedan diverse hotell, kaféer och restauranger. 
På den andra sidan, avbruten av hamnen och färje-
stationen, löper ett gräsbälte med en radda av 
palmträd på ytan ned mot beachen. Det är pitto-
reskt. Det får mig att tänka på hur det kan se ut på 
en del ställen på franska Rivieran.  
 
Det som bidar till känslan av franska Rivieran är 
att när man tittar ut över vattnet ser man ett antal 
öar, ganska höga och spetstoppiga på samma sätt 
som man har kunnat se längs hela kusten, och man 
ser andra delar av fastlandet. Till exempel ligger 
den lilla staden Russel på fastlandet mitt emot Pai-
hia. Det är en omskriven stad med ett intressant 
historiskt förflutet, i dag slumrande. Jag tog färjan 
dit och promenerade runt en stund och kunde 
konstatera att numera är den en behagfull turist-
stad, inte mer än så. Men en gång i tiden var Rus-
sel en viktig hamn och det sägs att den på grund 
av alla sina dåligheter för sjömännen kallades för 
”The Hell Hole of the Pacific”. Det var också i Rus-
sel som Nya Zeeland 1809 fick sin första vita kolo-
ni (”white settlement”). Staden var till och med 
under en kort period under tidigt 1800-tal Nya Ze-
elands huvudstad. Så det är historisk mark. 
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”Jag började dagen med att åka ut till berömda Tikipunga 

strax utanför Whangerei. Det är ett nästan osannolikt pas-

toralt ställe…”  
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Historisk mark är Bay of Islands också i meningen 
att strax utanför Paihia ligger Waitangi, den ort 
där det 1840 slöts fred mellan den engelska kronan 
och maorierna, ett avtal (”Treaty of Waitangi”) 
som fortfarande är levande i meningen under dis-
kussion och prövning. Så sent som 2008 fick ett 
antal maoristammar stora skogsområden av staten 
som kompensation för överträdelser av avtalet, 
eller kanske snarare överträdelser av själva ande-
meningen i avtalet. 
 
Jag har tittat på TV i kväll och påmints om ett av 
de problem som den nyzeeländska ekonomin lider 
av, att de välutbildade lämnar landet i alltför hög 
grad. Bland OECD-länderna är det Nya Zeeland 
som är värst drabbat av denna brain drain. Det på-
stods i programmet att i runda tal en fjärdel av de 
som idag utexamineras från universiteten lämnar 
landet. Dessutom verkar det som om utvecklingen 
över tiden går åt fel håll. Det var 22% av gruppen 
nyutexaminerade universitetsutbildade som emig-
rerade år 2000 (motsvarande siffra i Sverige sam-
ma år var ca 5%). Tio år tidigare, 1990, var siffran 
17%.   
 
Förutsatt att de flesta av de unga som flyttar ut 
kommer tillbaka efter några år kanske problemet i 
ett samhällsekonomiskt perspektiv inte är så all-

varligt. Många kommer också tillbaka, det visar 
statistiken, och har naturligtvis med sig värdefulla 
erfarenheter. Men det är fullt klart, det nämndes i 
programmet, att de ekonomiska incitamenten att 
permanent stanna kvar i utlandet är starka, i varje 
fall som ekonomin och löneläget i Nya Zeeland ser 
ut som idag. Det gäller inte minst för de många 
välutbildade nyzeeländare som emigrerar till Au-
stralien. New Zeeland Institute of Economic Rese-
arch (NZIER), en forskningsorganisation, har räk-
nat fram att en nyzeeländsk tvåinkomstersfamilj 
typ “MedelSvenssons” efter skatt har NZ$18 000 
mindre att röra sig med än vad samma familj skul-
le ha haft kvar i Australien givet de inkomstnivåer 
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och skatter som gäller där. NZ$ 18 000 motsvarar 
ungefär 100 000 svenska kronor. Det är stort be-
lopp för de allra flesta familjer, i synnerhet efter-
som det är skattade pengar. 
 
Måndagen den 15 november 

De nyzeeländska vägarna måste bli ett eget kapi-
tel. Vägarna, åtminstone så som de ser ut här i 
Northland, påminner mig om hur det såg ut i Sve-
rige för femtio år sedan. Vägarna är smala med 
bara två filer, en för varje riktning. De letar sig 
fram i naturen vilket betyder att de är krokiga. Här 
och där kommer man till broar med bara en fil, 
man måste stanna och vänta på att den mötande 
trafiken kommer över. Inte så sällan korsar väg 
och järnväg varandra i samma plan. Vägarna pas-
serar så gott som alltid rakt genom de större orter-
na ungefär som när man en gång i tiden åkte Riks-
ettan och tvingades köra genom städer som Linkö-
ping eller Södertälje. För att bidra ytterligare till 
det nostalgiska finns det bensinstationer av den 
gamla typen där man bara direkt kör in från vä-
gen. 
 
Allt det här kan låta romantiskt men det finns en 
annan sida av saken. Antalet dödsolyckor på vä-
garna i Nya Zeeland är mycket högt. Den gångna 

helgen dödades 13 nyzeeländare i bilolyckor och 
Newstalk, ”Nya Zeelands mest lyssnade radiopro-
gram”, ägnade hela dagen idag åt att diskutera 
vad man kan göra åt de alltför många trafikolyck-
orna. Det hör till bilden att en av de första iaktta-
gelserna jag gjorde när jag körde ut på de nyzee-
ländska vägarna i lördags var den höga intensite-
ten i trafiken, och mängden bilar. Det senare har 
sedan bekräftats, Nya Zeeland har fler bilar per 
capita än de flesta andra länder, till exempel vä-
sentligt fler än Sverige. 
 
Jag får återkomma mot slutet av resan med det 
slutgiltiga omdömet om de nyzeeländska vägarna. 
Jag har redan hunnit se att runt Auckland ser inte 
vägarna ut som i Northland. Här finns det flerfili-
ga motorvägar som kring vilken större stad som 
helst i världen. Det är bara det att när man kört 
några mil tar en annan verklighet över, åtminstone 
när man åker norr ut.  
 
  
Den här kommentaren om vägarna passar bra just 
idag, jag har tillbringat många timmar i bilen och 
har kört långt, bortemot 50 mil. Det är kanske inte 
så mycket med svenska mått mätt, i varje fall inte 
om man håller sig till de större vägarna, men att 
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åka 50 mil på de vägar som finns längst upp i 
Northland är en större prestation. 
 
Anledningen till att det blev så många mil var att 
jag ville komma upp till Nya Zeelands absolut 
nordligaste punkt, Cape Reinga. Jag startade da-
gen i Paihia, tog en första fika i en förtjusande stad 
som heter Kerikeri (som för övrigt också tillhör 
Nya Zeelands historiska arv bland annat eftersom 
där finns landets äldsta byggnad) och fortsatte 
norrut på kustvägen och kom så småningom fram 
till Kaitaia, en småtrist stad att döma av huvudga-
tan där det räckte med att stanna för lunch.  
 
Cape Reinga ligger, räknat från Kaitaia, längst upp 
på en nästan 12 mil långsmal landtunga. Den kal-
las också för ”Ninty Mile Beach” eftersom dess 
västra sida sägs vara en enda lång sandstrand. Vä-
gen dit, och tillbaka eftersom det bara finns en väg, 
är bitvis krokig och smal. Ändå är resan upp längs 
”Ninty Mile Beach” fascinerande. Till början åker 
man genom ett jordbruklandskap med betande 
kor, köttdjur och får. Man passerar genom ett par 
mindre byar. Efterhand blir det mindre och mind-
re befolkat och naturen blir kärvare och kärvare. 
De enda fordon man möter, och de är inte särskilt 
många, är andra turister på väg tillbaka. Tills sist, 

från Kaitaia tog resan ungefär 2 timmar, är man 
framme, och landtungan smalnar av till en spets. 
Och där ligger Cape Reinga-fyren som en sista ut-
post mot det öppna havet. Det är storslaget vack-
ert. Jag går ner till fyren. Det är välordnat för de få 
turisterna med toaletter och informationstavlor. 
Jag kan läsa att Cape Reinga är en av maoriernas 
viktigaste platser i landet. Det ansågs vara här som 
moariernas döda tog steget över till sitt ursprung, 
”the land of Hawaiki”. Jag lär mig också att Cape 
Reinga-området har en ovanligt rik flora och fau-
na.  
 
Efter Cape Reinga körde jag tillbaka till Paihia (jag 
bodde där i två nätter). Det visade sig också bli en 
utmaning. Från Kaitaia valde jag att inte åka längs 
kusten som jag gjort på förmiddagen utan istället 
välja väg N1 som sneddar över Northland och bor-
de ta mig snabbare tillbaka till Paihia. Så enkelt var 
det inte. N1 passerar ett stort bergsmassiv och vä-
gen är krokig och svårkörd. Dessutom regnade det 
våldsamt och det mörknade. 
  
Tisdagen den 16 november 

Det här har varit en förflyttningens dag. Jag har 
kört från Paihia på Northland till Hamilton på 
Nordön där jag skriver det här. Hamilton ligger ett 
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tiotal mil söder om Auckland som jag således kom 
att köra igenom (jag stannade inte eftersom jag 
tyckte att jag så nyligen hade varit där). Från Pai-

hia till Hamilton är det visserligen inte så långt 
mätt i mil men mätt i tid är det längre. Resan tog 
mig 5-6 timmar. Det hänger naturligtvis samman 
med att vägarna, och i synnerhet vägarna längst 
upp i norr, ser ut som dom gör som jag skrev om 
igår.   
 
Det slår mig att när man sitter så många timmar i 
bilen som jag gjort i dag så kan man använda tiden 
till (bland mycket annat) en slags anspråkslös 
marknadsundersökning för tunga lastbilar. Med 
andra ord hur står sig Volvo och Scania i konkur-
rensen på den nyzeeländska marknaden för ”hea-
vy trucks”? En sak är klar, de båda svenska last-
bilstillverkarna tillhör som i så många andra län-
der ”de stora spelarna”. Man möter ett ständigt 
flöde av stora lastbilar och påfallande många av 
dessa är tillverkade i Sverige. Det jag noterar på 
detta enkla sätt är att Scania är större än Volvo i 
Nya Zeeland. Det var tvärtom i Australien där 
Volvo var störst.  
 
Man kan naturligtvis undra över psykologin i att 
bli lite stolt varje gång man ser en svensk produkt 
eller något annat med svensk koppling. Så är det 
emellertid för mig. Jag fick just idag ett par andra 
påminnelser om Sverige. Jag läste i NZ Herald att 

Cape Reinga 
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”Det är storslaget vackert... Man kan läsa att Cape Reinga är en av mao-

riernas viktigaste platser i landet. Det ansågs vara här som moariernas 

döda tog steget över till sitt ursprung, ’the land of Hawaiki’.” 
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Nya Zeeland har en ”Banking Ombudsman” (vil-
ket är mera än vad vi själva har). Och en restau-
rang i Karakawa annonserade med stora bokstäver 
att man serverade ”Smorgasbord”. Karakawa är 
för övrigt staden med en offentlig toalett på hu-
vudgatan som får turister (inklusive mig själv) att 
göra ett toalettbesök som de säkert annars inte 
skulle ha gjort. Det är den österrikiske konstnären 
Friedensreich Hundertwasser, han bodde i Karaka-
wa under en tid, som när den offentliga toaletten 
skulle göras om 1998 fick fria händer, och alltså 
skapade något så uppseendeväckande att det idag 
sannolikt är den lilla stadens stora sevärdhet. 
 
För övrigt läste jag i samma tidning att NZIER igår 
presenterade en rapport som uppmanade nyzee-
ländarna att spara mera. Och det förslaget är väl-
grundat. ”The Kiwi” (som är jargong för en nyzee-
ländare) konsumerar som den värsta amerikan. 
Enligt NZIER uppgår den offentliga och privata 
konsumtionen till 80% av BNP, det är mycket högt. 
Motsvarande siffra i Australien är 60% och i Singa-
pore 50%. Också Sverige ligger på nivån 50%. Kon-
sekvensen har blivit att Nya Zeeland varje år ökar 
på sin utlandsskuld som enligt senaste uppskatt-
ningen, räknat netto, uppgår till 86% av BNP. Det 
finns många länder som har en högre upplåning i 
utlandet relativt sin BNP men i Nya Zeelands fall 
är nivån av olika skäl (bland annat den extremt  

 
höga konsumtionen) farligt hög – och självklart 
orsaken till att NZIER tycker att sparandet bör öka. 
Är Nya Zeeland på väg att bli ett nytt Grekland? 
Nej, knappast. Det är inte nyzeeländska staten som 
har stora lån i utlandet som i Grekland, det är den 
privata sektorn som har de stora lånen och det är 
inte lika farligt för den ekonomiska stabiliteten.   
 
Onsdagen den 17 november 

Jag startade dagen med att gå på Waikato Museum 
i ena änden på Hamiltons huvudgata. Det var värt 
sitt besök. Ett av skälen var att där fanns, det hade 
jag läst, en stor mängd maorikultur utställd inklu-
sive en mäktig krigskanot, så där 20 meter lång och 
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två meter bred med plats för ett femtiotal krigare. 
Man blir imponerad. Det här är uppenbarligen ma-
oritrakter. Waikato River, Nya Zeelands längsta 
vattenväg som passerar genom Hamilton, hade 
historiskt stor betydelse för maorierna läser jag. 
För övrigt får jag en känsla av att maorierna och 
deras kultur är omhuldad i landet. Och också att 
maorierna är mer integrerade i den vita kulturen 
än vad man kan säga om aboriginerna i Australien.  
 
Jag åt lunch i charmiga Cambridge ett par mil sö-
der om Hamilton, centrum för hästaveln i landet, 
och senare under dagen fikade jag i Te Puke, en 
stad i mellanklassen som kallar sig ”The Kiwi Fruit 
Capital of the World”. Förmodligen är det motive-
rat. Området runt Te Puke är fullt med kiwi-
odlingar. 
 
Överhuvudtaget är den här delen av Nordön ett 
jordbruksområde utöver det vanliga. Det är inte 
bara kiwi som odlas här. Det är framförallt ett om-
råde där mjölk- och köttproduktion spelar en stor 
roll. Och det är en produktion som följer andra 
regler än den mjölk- och köttbönderna i till exemel 
Sverige har att följa. Det är den rika naturen och 
det milda klimatet som gör att inget annat väst-
land kan producera en liter mjölk, eller ett kilo 
kött, lika billigt som Nya Zeeland.  

”The Kiwi Fruit Capital of the World” 
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Ta mjölkproduktion som exempel. Orsaken till de 
låga relativa produktionskostnaderna är att jord-
bruket bedrivs extensivt, inte det intensiva jord-
bruk med gödsling och flera vallskördar som är 
huvudregeln för svenska mjölkbönder. Hur det 
rent praktiskt går till är i sig intressant. En typisk 
mjölkgård i Nya Zeeland, låt oss säga att den är på 
200 hektar och har 400 kor (genomsnittsgården här 
är betydligt större än i Sverige), har sin mark inde-
lad i ett antal, måttligt stora inhägnade skiften där 
djuren betar, först ett skifte, därefter nästa skifte i 
en ständig kretsgång. Det man ser när man åker 
genom dessa trakter är alltså stora grönområden 
där ett fält, kanske ett fält av tio likadana, betas av 
en stor mängd djur samtidigt som de andra nio 
fälten är ”tomma”. Jag såg idag ett sådant fält 
(nyzeeländarna kallar dem ”paddocks”), knappast 
större än 2 hektar, där åtminstone 250 kor betade. 
Det betyder långt fler djur per kvadratmeter än 
vad man ser på svenska betesmarker. Den praktis-
ka konsekvensen av att det här cirkulationssyste-
met pågår året om blir att djuren, i varje fall de 
vuxna djuren, aldrig är stallade. I Sverige har vi 
djuren i stall grovt sett halva året.  
 
Att inte djuren hålls i stall innebär att ekonomi-
byggnaderna kan hållas vid ett minimum. I Sveri-

ge skall byggnaderna klara ett kärvt vinterklimat 
och är anpassade efter det. Det stall vi byggde på 
Groveda för 10 år sedan kostade då 3 miljoner kro-
nor. En byggnad av den klassen finns överhuvud-
taget inte här. Böndernas mjölkstall är enklast möj-
liga treväggiga skjul i plåt. Enklast av det enkla är 
en byggnad som ser ut som en gigantisk halv plåt-
burk utan lock och som på många nyzeeländska 
gårdar används för förvaring av maskiner och an-
nat. Det räcker med att titta på böndernas byggna-
der för att förstå att investeringskostnaderna i jord-
bruket är relativt sett mycket låga.  
 
Den nyzeeländska modellen för mjölkproduktion 
har låga kostnader relativt hur det ser snart sagt 
varsomhelst i västvärlden, det är slutsatsen. Drifts-
kostnaderna är lägre. Det behövs ingen bearbet-
ning av marken, inga urinbrunnar behöver töm-
mas regelbundet (eftersom djuren inte stallas finns 
det ingen naturgödsel att ta hand om), det skördas 
så gott som ingen vall och det behövs knappast 
någon förvaring av foder. Kapitalkostnaderna är 
också lägre av det skäl jag just antytt – att ekono-
mibyggnaderna är färre, mindre och enklare än 
vad som gäller för exempelvis europeiska bönder.  
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”Jag såg idag ett sådant fält (nyzeeländarna kallar dem ’paddocks’), knap-

past större än 2 hektar, där åtminstone 250 kor betade.” 
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Hur omfattande är den nyzeeländska mjölkpro-
duktionen? Ja, det är inte så lätt att uttala sig om 
eftersom det blir intressant information först när 
man har något att jämföra med. Men vi vet att 
finns det strax över 5 miljoner mjölkkor i landet 
idag (vilket betyder att det finns fler kor än nyzee-
ländare som bara är 4,3 miljoner). Sverige har idag 
strax under 400 000 kor, i samtliga EU-länderna 
finns ca 24 miljoner mjölkkor. 
 
Summan av kardemumman blir att andra länders 
mjölkbönder, och i synnerhet europeiska mjölk-
bönder, skall vara glada att Nya Zeeland ligger där 
det ligger och att mjölk är en färskvara som är dyr, 
och i viss mån omöjlig, att transportera över långa 
avstånd. 
 
  
Jag skriver det här i Whakatane på Nordöns öst-
kust, i det område som talande nog kallas ”Bay of 
Plenty”, där jag bor för natten. För övrigt åt jag i 
kväll nere vid kajen, Whakatane är en stad med 
fiskare, den hittills godaste middagen i Nya Zee-
land, en delikat skaldjurssoppa som bara kort kal-
lades Seafood Chowder. Jag skulle vilja ha haft re-
ceptet men var inte förutseende nog att fråga efter 
det.   

Torsdagen den 18 november 

Napier har varit målet för dagens resa. Det är lik-
som Whakatane en medelstor stad men en bra bit 
längre ner på Nordöns östkust, det tog mig nästan 
6 timmar att köra hit (men det hade återigen mera 
att göra med krokiga och smala vägar än långsam 
körning). Den som vandrar runt i Napier, och sär-
skilt längs Hastings Street som är något av huvud-
gata, har svårt att inte bli imponerad av de vackra 
och lite typiserade byggnaderna. Det har en dra-
matisk bakgrund. I februari 1931 drabbades områ-
det av en kraftig jordbävning, den värsta i Nya Ze-
elands moderna historia. Napier låg närmast epi-
centrum, stans byggnader raserades en masse och 
över 200 personer dog. Stora hjälpinsatser gjorde 
det möjligt att bygga upp stadens centrala delar 
och det gjordes med en stil i tidens anda. Napiers 
centrum är full med byggnader i Art Deco-stil, 
ganska låga, sällan mer än två våningar, lite lådlik-
nande men utsmyckade byggnader. Det är spar-
smakat men elegant. Det är inget att undra över att 
arkitekter intresserade av Art Deco reser till Napi-
er. 
 
Annars har dagen varit enahanda i meningen att 
jag har tvingats sitta längre i bilen än vad jag hade 
planerat. Det har givit mig tid att fundera ytterli-
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”När man kör genom landet träffar man på alla möjliga former av ”naturbruk”, 

allt från mjölk- och köttgårdar till fårfarmer, kiwilundar, ostronodlingar, fiskelä-

gen och mängder med vingårdar och allt däremellan. ” 
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gare kring jordbrukets ställning i nyzeeländsk eko-
nomi. Det är ingen tvekan om att jordbruket spelar 
en minst sagt viktig roll. Jag hörde på radion att 
ungefär 30% av Sydöns BNP kan hänföras till jord-
brukssektorn. Det är troligt att siffran för hela lan-
det är av samma storleksordning. 
 
Funderar man lite över vilka Nya Zeelands kon-
kurrensfördelar är i en global ekonomi är det svårt 
att inte ge jordbruket en huvudroll. Eller mera all-
mänt, det är naturen – och det inkluderar det väl-
villiga klimatet – som ger Nya Zeeland särskilda 
fördelar på marknaden. Det handlar om två områ-
den. För det första jord-, fiske-, bergs- och skogs-
bruk. För det andra turism. 

När man kör genom landet träffar man på alla 
möjliga former av ”naturbruk”, allt från mjölk- och 
köttgårdar till fårfarmer, kiwilundar, ostronodling-
ar, fiskelägen och mängder med vingårdar och allt 
däremellan. Bergsbruk tycks däremot spela en un-
derordnad roll för nyzeeländsk ekonomi även om 
det finns ett antal gruvor, bland annat bryts kol på 
Sydön (något som världen blev medveten om när 
29 gruvarbetare blev instängda i en kolgruva ett 
par dagar efter det att jag skrev det här). Det är 
förvånande med tanke på hur stor gruvsektorn är i 
Australien. 
 
Skogen är värd en egen kommentar. Det har beräk-
nats att 85% av landets yta var skogsbeklädd, och 
bara 5% var gräs, när maorierna koloniserade lan-
det för ca 1000 år sedan. De ägnade sig åt svedje-
bruk och steg för steg blev det mindre skog och 
mer gräsbeklädd mark. Men den stora avverkning-
en av skog, och den stora omvandlingen till gräs-
beklädd jordbruksmark, skedde under 1800-talet 
då de engelska nybyggarna upptäckte att timmer 
var en värdefull exportvara samtidigt som de ock-
så upptäckte att markens avkastning kunde höjas 
om man födde upp mjölkkor och köttdjur på den 
kalhuggna marken. Konsekvensen blev en drama-
tisk minskning av skogsbeståndet. Idag är bara en 

Napiers centrum är full med byggnader i 

Art Deco-stil 
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fjärdedel av Nya Zeelands yta skogsbeklädd och 
hälften av ytan är jordbruksmark (”used for gro-
wing grass”). Det betar många får på marker som 
tidigare var skog. 
 
Hur ser det då ut idag med skogsbruket? Ja, att det 
bedrivs skogsbruk av en viss storlek ser man här 
och där. Som idag när jag åkte över den bergskedja 
som kallas Raukumara Range. Där fanns stora are-
aler planterad skog, oftast gran och också en del 
kalhyggen. De många timmerlastbilar som man 
möter eller hamnar bakom är ett annat bevis på att 
det avverkas skog. När man tittar på landets ex-
port ser man att just timmer är en stor exportpro-
dukt, den tredje största efter mjölk- och köttpro-
dukter. (Jag har däremot inte sett en enda lastbil 
med massaved, det som dominerar skogstranspor-
terna i Sverige. Det kan möjligen tolkas så att det 
inte finns någon betydande pappers- och massain-
dustri i landet.)  
 
Turism är den andra stora möjligheten – och då 
tänker jag på den turism som har med naturen att 
göra. På den punkten är Nya Zeeland mer rikt rus-
tad än något annat land jag kan tänka på. Här 
finns absolut allting som attraherar turister. Kilo-
meterlånga beacher med vit promenadvänlig sand 

och med vågor som gör den mest avancerade sur-
farare intresserad (Langs Bech som jag besökte i 
förra veckan tillhör den kategorin). Eller områden 
med pittoreska städer som får en pensionär att 
sucka över hur vackert det är och kanske tro att 
han befinner sig på franska Rivieran (Bay of Island 
är ett sådant område). Eller bara ett besök i Auck-
land som måste vara en av världens vackraste stä-
der. Och så kan man hålla på efter hela skalan av 
intressen från alpin skidåkning till segling och 
högsjöfiske. För att inte tala om vanlig ”resa runt”-
turism av det slag jag själv ägnar mig åt. Det finns 
inte många länder som kan erbjuda en sådan vari-
ation av sceniska upplevelser som Nya Zeeland. 
 
Det låter bra men den ekonomiskt sinnade frågar 
sig om inte landet ligger alltför långt bort, om inte 
kostnaderna att ta sig hit blir för höga för att turis-
men skall kunna bli en så stor affär att den gör 
samhällsekonomisk skillnad. Så är det sannolikt 
om vi talar om turism från Europa och USA. Men 
den stora möjligheten för Nya Zeeland som turist-
land finns i Asien. När Kina, Indien, Korea och de 
andra asiatiska länderna får en sådan levnadsstan-
dard att breda grupper har råd att utlandsturista 
då skulle jag gissa att många kommer att välja att 
åka till detta vackra, befolkningsfattiga land. Re-
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dan idag får den som vandrar runt på Aucklands 
gator en föraning hur det kan komma att se ut. 
 
Frågan är om dessa båda naturbaserad konkur-
rensfördelar kommer att räcka för att Nya Zeeland 
de närmaste decennierna skall kunna ha en lev-
nadsstandard ungefär på samma nivå som genom-
snittet av västländer, och helst, det är säkert viktigt 
för landets självkänsla, på ungefär samma nivå 
som storebror Australien. Det är inte en självklar-
het om man talar om en ekonomi som är så liten 
som Nya Zeelands. Den inhemska marknaden är 
definitionsmässigt liten helt enkelt eftersom be-
folkningen är liten. Det handikappet förstärks 
dessutom av att Nya Zeeland ligger där det ligger 
mitt ute i Pacific Ocean. Det kan betyda att det blir 
brist på kvalificerad arbetskraft, riskkapital etc. 
Eller som en Taiwanfödd taxichaufför i Auckland 
sa till mig: ”Det är för lite folk i landet. Vi borde 
vara dubbelt så många.” Och det är absolut sant. 
Det kan bli svårt att utveckla de mer förädlade 
produkter som helt säkert är en förutsättning för 
uthålligt hög relativ BNP-tillväxt. Det kan bli extra 
svårt om marknaden inte får fungera fritt. Just nu 
pågår det en högljudd debatt där tunga företrädare 
för jordbruket, och det är i det här landet liktydigt 
med verklig politisk tyngd, anser att nyzeeländska 

gårdar inte skall få säljas till utlänningar. Och att 
utländskt ägande i jordbrukets förädlingsled, till 
exempel i mejeri- och köttförädling, inte heller bör 
tillåtas. Det är tänkbart att det bara är populism 
som aldrig kommer att förverkligas. Men det är ett 
illavarslande tecken att den debatten förs. Så sent 
som idag var den här frågan uppe till debatt i ett 
radioprogram som jag lyssnade på. 
 
Fredagen den 19 november.  
När jag skulle checka ut från mitt motell i Napier 
idag sa ägaren: ”Jag ser att du är från Sverige, jag 
var där en gång, i Malmö.” På så sätt inleddes ett 
samtal om Sverige – och det blev ett samtal med 
positiva förtecken. Och samma glada tillrop har jag 
träffat på många gånger under resan. Det verkar 
som om nyzeeländarna gillar Sverige. Jag vet inte 
varför men kanske har det något att göra med att 
vi båda är medlemmar i ”de små, perifera västlän-
dernas klubb”. Eller att vi bara finns i var sin ände 
av planeten. Eller kanske har det något att göra 
med att för flera decennier sedan fanns en politisk 
frändskap mellan Sverige och Nya Zeeland. Båda 
länderna var under en tid efter andra världskriget 
beundrade välfärdsstater som andra länders be-
slutsfattare gjorde studieresor till. Det tog abrupt 
slut när båda länderna drabbades av djupa struk-
turkriser under 1970-talet. 
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”Idag är bara en fjärdedel av Nya Zeelands yta skogsbe-

klädd och hälften av ytan är jordbruksmark (’used for 

growing grass’) Det betar många får på marker som tidi-

gare var skog.”  
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När man själv kommer från ett litet land och besö-
ker ett annat litet land blir man varse en del egen-
heter. Som till exempel att litenheten gör att landet 
för att kunna upprätthålla en nationell identitet 
och stolthet måste skapa, bildligt och bokstavligt, 
sina egna spelplaner och därmed hjältar. För att ta 
det mycket konkret. All Black är ett okänt fenomen 
för en svensk men något som dominerar media i 
det här landet. All Black är rugbylandslaget. Alla 
nyzeeländare (verkar det som) hoppas på att All 
Black kommer att bli världsmästare nästa år när 
World Cup går i Nya Zeeland. Och den känslan är 
just nu särskilt stark eftersom All Black förra lörda-
gen råkade besegra ärkerivalen Australien. Mycket 
större än så kan det inte bli i det här landet. Natur-
ligtvis finns precis samma fenomen i Sverige. Vi 
har världsmästerskap i bandy, en sport som få 
utanför Ryssland och de nordiska länderna över-
huvudtaget känner till, och vi blir euforiska när 
Sverige blir så kallade världsmästare. Och egentli-
gen gäller samma sak för ishockey även om det är 
en sport som finns i några fler länder. På område 
efter område kan man hitta det här fenomenet. När 
litenheten gör att man inte kan konkurrera på den 
globala scenen, ja då skapar man sin egen scen och 
där skördar man ibland stora framgångar. 
 

En annan aspekt på samma fråga. De få globala 
kändisar som det lilla landet har vårdas ömt. Det 
är över femtio år sedan som nyzeeländaren Ed-
mund Hillary, sedermera Sir Edmund Hillary, som 
förste vite man nådde toppen på Mount Everest. 
Och han varit död ett antal år. Det hindrar inte att 
man så gott som varje dag läser något i tidningar-
na här om Edmund Hillary och hans familj. Något 
sådant hade knappast hänt i exempelvis USA.  
 
  
Jag måste än en gång ta upp det här med vägarna. 
Jag har idag kört på väg N2 från Napier till Wel-
lington längst ner på Nordön, en sträcka i storleks-
ordningen 30 mil. Det har varit bra väg i meningen 
ganska rak och ganska plan väg (bortsett från ett 
bergsparti strax före Wellington). Däremot har vä-
gen hela sträckan varit enfilig, en fil för vardera 
riktningen, vägen har kort sagt sett ut ungefär som 
134an ut från Linköping mot Groveda. Det speciel-
la med nyzeeländska vägar, även när de som i det 
här fallet håller hög relativ klass, är att de utan un-
dantag (som det tycks) dras genom de samhällen 
som finns längs sträckan. Jag har säkert idag pas-
serat genom ett tiotal städer och byar. Det har sin 
charm, och är ibland är praktiskt, till exempel när 
man behöver köpa bensin. Men det förlänger 
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                           Vägeländet  
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restiden högst avsevärt och det finns risk för olyck-
or. Nyzeeländarna kör som alla andra fortare än 
tillåtet – och det gäller också i tättbefolkade områ-
den. 
 
Det är bara att konstatera att Nya Zeeland har ett 
gigantiskt investeringsprojekt framför sig den dag 
politikerna beslutar sig för att ge landets vägar 
samma standard som gäller i Västeuropa och USA. 
Den intressanta frågan är hur det har kunnat bli så 
här. Min hypotes är att det har ett samband med 
den radikala politiska kursändring som gjordes för 
25-30 år sedan, och som i ett slag gav det offentliga 
och det skattefinansierade mindre utrymme och 
marknaden större utrymme. Tittar man på den of-
fentliga sektorns storlek, och i synnerhet på de of-
fentliga investeringarna, så ser man att Nya Zee-
land tillhör de västländer som har minst offentlig 
sektor. De ”omoderna” och farliga vägarna är bara 
ett uttryck för vad det betyder i verkligheten. 
 
Det är klart att det är förmätet för en besökare att 
tycka något om vad nyzeeländarna borde göra åt 
vägeländet. Men hade jag politisk makt skulle jag 
höja skatterna och använda dessa resurser för att 
under 10-20 år investera upp det nyzeeländska 
vägnätet till internationell standard. Det upplägget 

skulle slå två flugor i en smäll. Det skulle lösa ett 
allvarligt samhällsproblem, för det måste man säga 
att vägarnas låga kvalitet är, och det skulle öka 
sparandet i landet. Det senare är inte oviktigt. Det 
låga sparandet är också ett samhällsproblem. Som 
jag varit inne på tidigare konsumerar ”TheKiwi”, 
nyzeeländaren, alltför mycket och därför sparar 
alltför lite. Följden har blivit att landet år ut och år 
in netto lånar av omvärlden. Det kan ett land göra 
för en kortare tid. Men inte hur länge som helst. 
Att kyla av konsumtionslustan med lite skattehöj-
ningar och bygga nya vägar för pengarna skulle 
alltså vara mitt förslag. 
  
Lördagen den 20 november 

Jag har tillbringat dagen i Wellington, Nya Zee-
lands huvudstad (men som sagt inte största stad, 
inte ens näst största som är Christchurch). Welling-
ton ligger längst ner på Nordön med en hamn ut 
mot det sund, Cooks Strait, som skiljer Nord- och 
Sydön från varandra och som man bara kan ta sig 
över med färja. 
 
Det senare får för övrigt en konsekvens för den 
som tänker sig att hyra bil och passera över Cooks 
Strait, alltså köra på både Nord- och Sydön. Det 
var så jag hade tänkt – att ta ut bilen i Auckland på 



37 

 

Nordön och lämna tillbaka den i Christchurch på 
Sydön. Den bokningen kunde jag också göra. Men 
i praktiken visade sig det inte vara möjligt. Av nå-
gon anledning måste den som vill göra något så-
dant lämna ifrån sig bilen i Wellington, ta färjan 
över och sedan kvittera ut en ny bil på andra si-
dan. Så den här dagen fick inledas med att jag läm-
nade tillbaka min bil hos Hertz. Samtidigt valde 
jag att stanna två dagar i Wellington och följaktli-
gen ta ut min bil för Sydön först på måndag mor-
ron. På köpet fick jag mer tid i Wellington (och 
sparade två dagars bilhyra). 
 
Redan taxichauffören som tog mig från Hertz till 
hotellet sa att jag måste besöka Te Papa. ”Det är 
verkligen något alldeles extra.” Jag förstod inte 
vad det var men kunde snabbt konstatera att det är 
namnet på landets mest kända och besökta muse-
um. Eller som det mera formellt heter: ”Te Papa 
Tongarewa – Museum of New Zeeland”. Museet 
ligger som en postmodern, lite futuristisk koloss 
nere i hamnen. Det visar sig när jag kommer dit att 
Te Papa är något som både turister och Welling-
tonbor söker sig till. Det är ett museum av ett slag 
som man nog bara kan hitta i ett litet land. På ett 
ställe finns här allt mellan himmel och jord som 
har med Nya Zeelands historia, politik, kultur och 

natur att göra. Det är stort, jag räknade till åtmin-
stone ett tjugotal utställningar. Det är pedagogiskt 
och överblickbart. Det är ett museum för alla, det 
var utan tvivel fler nyzeeländare än turister där 
vilket är ett gott betyg. Det är ett nationalmuseum i 
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ordets sanna mening. Eller som det står i min gui-
debok: Det finns inget snabbare sätt för den som 
vill lära sig mycket om Nya Zeeland på kort tid än 
att besöka Te Papa.  
 
Och jag lärde mig verkligen en massa om Nya Zee-
land under de timmar jag var där. Bland annat 
från en utställning som kallades ”A Slice of Hea-
ven, 2000 Century New Zeeland” (med ett under-
förstått frågtecken efter). Det handlade om landets 
1900-talshistoria, om den starka kopplingen till 
England under seklets första femtio år, om hur den 
kopplingens ekonomiska betydelse för landet ab-
rupt bröts när England gick med i EU under 1970-
talet, om hur världens näst rikaste land (vilket så-
ledes Nya Zeeland var under en period) med en 
utbyggd välfärdsstat fick problem och hasade ner i 
ligan över världens rikaste länder, om hur man 
under 1980-talet försökte tackla problemen med en 
radikal marknadsorientering och privatisering av 
ekonomin – och om hur den politiken så småning-
om slog bakut, i varje fall inte blev den skjuts för 
tillväxten som förespråkarna hade trott det skulle 
bli.  Där slutade utställningen. Den berättade inget 
om Nya Zeelands utveckling efter 1990. Men där 
vet vi att den ekonomiska kräftgången har fortsatt. 
Det har jag skrivit om tidigare. 
 

Te Papa lärde mig också något om maorierna och 
deras ställning i landet. En ung man, han var gui-
de, kom fram till mig när jag stod och tittade på en 
av dessa gigantiska maoriska krigskanoter. Han 
berättade att han just hade blivit klar med sina uni-
versitetsstudier, hade fått ett trainee-jobb på Te 
Papa och hoppades att så småningom få fast an-
ställning och bli ”riktig” guide. Jag ställde frågor 
om hur maorierna idag upplever sin situation och 
han var generös med sina tankar och sin kunskap. 
Vi kom att talas vid åtminstone en halvtimma. Min 
bild av vad han sa är ungefär följande: Det finns 
lite över 600 000 maorier i dag i Nya Zeeland, 
kring 15 procent av befolkningen. Merparten, han 
nämnde 80%, bor i städer och visserligen har det 
varit så att när maorierna på bred front flyttade in 
till städerna decennierna efter andra världskriget 
uppstod allvarliga sociala problem och kulturrock-
ar men idag är maorierna ganska väl integrerade i 
det nyzeeländska samhället. Man utbildar sig och 
skaffar jobb som vilket annan nyzeeländare som 
helst. ”Vi skall nog vara glada att det var engels-
männen som koloniserade landet, inte fransmän-
nen. Engelsmännen har en känsla för fair play och 
det har maorierna dragit nytta av.” (Bakgrunden 
till uttalandet var att det faktiskt var mycket nära 
att det hade varit Frankrike som koloniserade Syd-
ön 1840, inte England.)  
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Det denne unge man berättar stämmer väl överens 
med vad jag själv har kunnat se. Det tycks som om 
landets politiker verkligen anstränger sig för att ge 
maorierna och deras kultur en med andra likvär-
dig plats i samhället. Te Papa är ett gott exempel. 
Den maoriska kulturen och historien tar, precis 
som på Auckland Museum, stor plats. Den finns 
maoritalande guider. Alla informationer, till exem-
pel broschyrer, är tvåspråkiga etc. Också i övrigt i 
samhället ser man att det görs ansträngningar, det 
finns maoriska skolor, det finns en TV-kanal som 
sänder på maoriska (som översätts på textremsa 
till engelska) etc. Men visst, det har jag förstått, det 
finns också konfliktytor. Det gäller framförallt frå-
gan om markägande, där maorierna anser att den  
överenskommelse som träffades med engelsmän-
nen i mitten av 1800-talet (”Treaty of Waitangi”) 
kom att utnyttjas av engelsmännen på ett ojust 
sätt. Engelsmännen kom i praktiken att bli ägare 
av enorma markområden för en spottstyver helt 
enkelt eftersom maorierna inte förstod ägandets 
innebörd, det i sin tur berodde på att i det maoris-
ka gamla samhället var all mark gemensamägd. 
 

Söndagen den 21 november 

Den moderna tekniken är fantastisk. Jag började 
dagen med att tala med Andreas via Skype. Under 

Det här är en träskulptur av en maorisk stamledare 

från 1800-talets mitt. Tatueringen anses extraordinär.  

Bilden tog jag på Te Papa. Det gäller också bilden på 

föregående sida (som är en ”bild av en bild”). 
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ungefär en timma samtalade vi utan några avbrott, 
med bra ljudkvalitet och utan att det kostade nå-
got. Vi pratade om allt möjligt, om Nya Zeeland, 
om mina planer den närmaste tiden, om hans arbe-
te på Harvard (som inte har varit utan problem) 
och om diverse annat.  
 
Bland annat berättade jag att en av de saker som 
mest förvånat mig är hur marginaliserad USA, och 
i ännu högre grad Europa, är här. Tittar man på 
nyzeeländsk TV (eller för delen australiensk TV) 
eller läser tidningar, finns knappast USA och Euro-
pa med i bilden. Och om dessa länder nämns är 
det oftast i samband med kriser av något slag. Nu 
senast har det varit mycket i media om skuldkrisen 
på Irland. Så gott som allt i TV och dagstidningar 
som har med ekonomi och framtid att göra kretsar 
kring Asien, och särskilt kring skeendet i de stora 
asiatiska länderna, Kina, Indien och Japan. Jag gis-
sar att det mönstret finns i alla asiatiska länder. En 
sak vet jag med säkerhet. Bilden var exakt densam-
ma i Australien. Det är nästan chockartat för en 
europé att uppleva detta. Man går fortfarande om-
kring och tror att världens centrum ligger om inte i 
Bryssel, så i varje fall i Washington. Det är inte 
sant. Det är talande att det vi i Europa och USA 
kallar ”den globala finanskrisen” här kallas ”North 
Atlantic Financial Crisis”.  

Jag nämnde också att Hans och jag gjorde den iakt-
tagelsen i Australien att vi överhuvudtaget inte såg 
några turistande amerikaner. Men tänker man ef-
ter är förklaringen enkel – den genomsnittlige 
amerikanen har inte råd att åka på semester till 
Australien. När jag reste runt i USA en månad i fjol 
kostade ett vanligt Comfort Inn-motell mellan 500 
och 600 kronor per natt. Att bo en natt på Comfort 
Inn i Australien (som grovt sett har samma stan-
dard som i USA) kostar dubbelt så mycket. Eller 
till och med lite mer än så. Och att äta på det sätt 
som man gör som turist skulle jag säga är mer än 
tre gånger så dyrt i Australien som i USA. Det är 
inget att förvåna sig över att det inte finns särskilt 
många amerikanska turister i Australien. Det hör 
till bilden att till exempel Sydney, liksom Auck-
land, bokstavligen är översvämmad av turister 
från de asiatiska länderna. 
 
Allt det här blir en påminnelse om att världens po-
litiska och ekonomiska centrum har förflyttats mot 
Asien. Jag skriver medvetet mot (inte till) för jag 
tror att när den finansiella krisen har klingat av om 
ett par år så kommer det att visa sig att båda sidor 
behöver varandra, Asien behöver USA och Europa 
och vice versa, och det kommer att utvecklas en 
politisk och ekonomisk balans som med lite tur ger 
världen en ny ekonomisk gyllene period. 
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Apropå maktförskjutningar mellan väst och öst 
fick jag en annan tankeställare idag. Jag har varit 
på ett par museer för modern konst, och mest in-
tressant var besöket på City Gallery. Där hade man 
samlat modern konst med tyngdpunkt på konst 
från Asien. Och i mitt tycke var det intressant 
”contemporary art” i meningen att den inte såg ut 
som den konst man ser på till exempel Moderna 
Museet i Stockholm eller MOMA i NewYork. Det 
är svårt att sätta fingret på skillnaden men där 
fanns ett inslag av det traditionellt asiatiska i det 
annars västerländskt moderna som är spännande. 
Det blir, i varje fall för mig, något som ”jag inte sett 
tidigare”, en twist som är tilltalande. Om det bara 
är en tillfällighet, eller ett tyckande utan substans 
från min sida, vet jag inte. Ännu mindre vet jag om 
den verkligt intressanta moderna konsten numera 
görs i Asien. Men jag gillade vad jag såg. 
 
Annars hade jag börjat dagen med att ta en Cabel 
Car upp till Botaniska trädgården, kanske 100 me-
ter över havsnivån, och sedan göra den halvtim-
maslånga promenaden genom parken ner för ber-
get tillbaka till stan. Det var på många sätt en an-
genäm vandring. Mot slutet av promenaden passe-
rar man genom Wellingtons gamla begravnings-
plats. På ett sätt som i varje fall förvånade mig 

hade politikerna beslutat att bygga en motorväg 
rakt igenom begravningsplatsen. Motorvägen skär 
bokstavligen begravningsplatsen mitt itu, det finns 
gravar på motorvägens båda sidor. Kvarlevorna 
från fler än 3000 personer hade man tvingats flytta 
till en massgrav. Vägen byggdes under 1960-talet 
och det kanske förklarar varför det var politiskt 
möjligt. Men jag undrar ändå om vi i Sverige vid 
den tiden skulle ha gjort något liknande. Idag hade 
det definitivt inte varit möjligt. 
 
På ett sätt blev jag inte helt överraskad. Jag har fäst 
mig vid att flera av de begravningsplatser jag har 
sett under resan på Nordön har varit stillösa, när-
mast fula. Det värsta exemplet jag träffat på var en 
begravningsplats bildligt utslängd på ett gärde, i 
omedelbar närhet till en hårt trafikerad väg, utan 
något staket eller någon mur och utan byggnader. 
Att det inte fanns någon kyrka är däremot inte så 
konstigt. När engelsmännen koloniserade Nya Ze-
eland tog man med sig modellen med ”kommu-
nala” begravningsplatser där medborgarna skulle 
begravas oavsett vilken tro de hade. För övrigt läs-
te jag att Wellingtons gamla begravningsplats var 
just av den typen, dock hade de olika religionerna, 
kristna, judar etc., haft olika delar av begravnings-
platsen. Hur som helst måste man fråga vilken an-
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ledningen är till att nyzeeländarna är så uppenbart 
respektlösa, ja närmast nonchalanta, mot sina döda 
förfäder. Kanske har det något att göra med att 
Nya Zeeland är en ung nation där människorna så 
att säga måste koncentrera sig på att i första hand 
överleva? Åtminstone att det har varit på det sät-
tet. Kanske är min reaktion bara en spegling av att 
jag är svensk, det är möjligt att det sätt vi sköter 
våra kyrkogårdar på är extremen åt andra hållet?  
 

Måndagen den 22 november 

Tidigt i morse tog jag färjan från Wellington på 
Nordön till Picton till Sydön. Det är en färd på ca 
tre timmar över sundet, det som kallas Cooks Stra-
it. Det anses vara en passage som när Roaring For-
ties ligger på hör till dom värsta i världen. Men 
idag var vädret vänligt, det kändes knappt att vi 
rörde oss i så oroliga vatten. 
 
Den sista timman av överfärden är något alldeles 
extra. Färjan går med låg fart i ett parti som mer 
liknar en norsk fjord än något annat. Det är spekta-
kulärt vackert med trånga sund, höga berg på 
båda sidor och med ett vatten som ibland blir 
azurblått. Kort sagt, den här timmaslånga färden 
inomskärs på farleden till Picton är underhåll-

ningsgodis för turister. Det har sagts att det är Syd-
ön på Nya Zeeland som erbjuder den verkligt sce-
niska och spektakulära naturen. Det började bra. 
 
Jag fick ut min nya bil, åt lunch i Picton (som är en 
charmfull liten stad längst inne i den långa vik 
som kallas Queen Charlotte Sound) och beslöt mig 
för att åka till Blenheim bara några mil bort. An-
ledningen var att Blenheim är centrum i ett av Nya 
Zeelands största vindistrikt. Och än mera eftersom 
jag hade läst att stan på bara några årtionden vuxit 
från ett litet och sovande samhälle till en dynamisk 
medelstor stad, allt tack vare vinproduktionen. Det 
är ingen tvekan om att på de platser där vinplan-
tan kan odlas, och förutsatt att vinet som produce-
ras har sådan kvalitet att marknaden är beredd att 
betala för det, skapas en bra lokal ekonomi. Att 
döma av vad man kan se lever människorna i vin-
trakterna väl. När Hans och jag åkte våra 600 mil 
genom Australien kunde vi iaktta just det. När vi 
kom bort från traditionellt bondeland med mjölk- 
och köttproduktion och in i vinland kunde man 
bokstavligen se hur levnadsstandarden steg. Män-
niskor bodde bättre, huspriserna var högre och 
serviceutbudet mer differentierat jämfört med hur 
det såg ut där traditionellt jordbruk dominerade.  
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Jag tycker jag har sett samma mönster i Nya Zee-
land. Blenheim är ett konkret exempel. Det är tänk-
bart att Nya Zeeland i vinproduktionen har en när-
ing som kan komma att få verkligt stor betydelse 
för landets ekonomi. Idag är vinframställning för-
hållandevis marginell om vi tittar på exportsiffror-
na, knappa 3% av exporten var 2009 ”beverages 
and liquor”. Exporten domineras av sedvanliga 
jordbruksprodukter. Det intressanta i samman-
hanget är att Nya Zeelands vinproduktion håller 
hög relativ kvalitet. Under den senaste veckan har 
det talats mycket i media här om att nyzeeländska 
viner ”sopade bordet” vid den nyligen avslutade 
vinmässan i Hongkong genom att ta hem fler för-
stapriser för sina viner än något annat land. Nyze-
eländska viner ligger logiskt nog också i den högre 
prisklassen. Förutsatt att vi fortsätter att dricka 
vin, och förutsatt att vindrickandet också blir stort 
i Asien (vilket är på god väg), kan vinproduktion 
komma att bli en högförädlad produkt som får stor 
betydelse för Nya Zeelands tillväxt. Att naturen 
erbjuder de förutsättningar som krävs för vinpro-
duktion behöver man inte tveka om.  
 
Det här kan missförstås. Det produceras idag glo-
balt sett mer vin än som efterfrågas och det bety-
der att många vinproducenter i världen har det 

ekonomiskt svårt eftersom priserna pressas. Den 
prispressen gäller naturligtvis även för nyzee-
ländskt vin och det kan mycket väl vara så att i det 
korta perspektivet har många av landets vinprodu-
center det ekonomiskt kämpigt. Men det är det 
dyra, högkvalitativa vinet som har förutsättningar 
att klara sig. Och det är således till stor del i det 
segmentet som den nyzeeländska vinproduktio-
nen finns. 
 
  
Jag skriver det här i Nelson (en ganska stor stad i 
norra delen av Sydön några mil nordväst ut räknat 
från Blenheim) där jag hade ett rum bokat. Det 
finns gott om motell, snart sagt minsta lilla by har 
ett motell, och vid den här tiden, högsäsongen bör-
jar först till jul, verkar det lätt att få ett rum för nat-
ten nästan var man än befinner sig. Ändå är jag 
tilltalad av det här med förhandsbokning via nätet 
– av flera skäl. Det är lätt att göra, jag ägnar sällan 
mer än en kvart åt att hitta ett hotell. Man får ome-
delbart en emailad bekräftelse. Och dessutom, man 
behöver inte nästa dag ägna tid åt att leta efter nå-
gonstans att bo, man vet målet för dagen och vad 
priset är etc. Håller man sig till kända kedjor, typ 
Best Western, vet man också en del om kvaliteten. 
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Tisdagen den 23 november 

Jag har fått ändra mina planer för idag. Jag hade 
tänkt att köra ner till Greymouth ungefär mitt på 
Sydöns västkust. Men en explosion i en kolgruva i 
River Pike utanför stan med 29 gruvarbetare inlås-
ta flera hundra meter under jord har gjort det i 
praktiken omöjligt. Olyckan skedde redan i fre-
dags men eftersom giftig gas hittills har gjort varje 
räddningsoperation för riskfylld, har det steg för 
steg byggts upp ett enormt mediaintresse. Det 
finns inte en TV-kanal eller tidning som inte ägnar 
den här olyckan mängder med uppmärksamhet. 
Och det är det som har blivit mitt problem. Journa-
lister och andra har formligen invaderat Grey-
mouth och flera TV-inslag i går kväll visade att det 
i praktiken är omöjligt att hitta ett boende i stan.  
 
Så jag ändrade mina planer och valde att stanna 
ytterligare en natt i Nelson och idag göra den tur 
som det står i alla guideböcker att man bör göra – 
upp till Golden Bay, kanske ett tiotal mil längs 
kusten i nordvästligt riktning. Det är en cul de sac-
tur i meningen att man måste åka samma väg till-
baka helt enkelt eftersom man längst upp, i Col-
lingwood, är vid vägs ände. Det går att komma 
längre upp, ut på den 35 kilometer långa, smala 
sandtunga som ligger som ett slags vindskydd för 

Golden Bay, men då måste man ha fyrhjulsdriven 
bil vilket jag inte hade. 
 
Det var ändå en dag med tilldragelser. Som att 
köra över Takaka Hills, mest känd för att någon 
räknat ut att det finns 365 kurvor som man måste 

Ett trevlig engelsman som jag träffade på Mussel 

Inn på väg till Golden Bay tog den här bilden  
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På väg mot Golden Bay 
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klara av, fler kurvor än för någon annan bergsväg i 
Nya Zeeland. Som att få äta sin lunch på berömda 
Mussel Inn. Eller som att kunna köpa färska körs-
bär. Det senare hänger samman med att hela det 
här kustområdet är ”frukt- och trädgårdsland”. 
 
När jag kom tillbaka till Nelson gjorde jag det jag 
tänkt göra flera gånger tidigare men utan att det 
blivit av – att gå in i en nyzeeländsk ”ICA”-butik 
och kolla vad det kostar att köpa dagligvaror här 
jämfört med i Sverige. Det blir ingen vetenskaplig 
studie för att uttrycka sig försiktigt men man får 
ändå en känsla för prisnivån. Min bedömning är 
att en nyzeeländsk familj på det hela taget har ett 
lika stort ”dagligvarukonto” varje månad som en 
motsvarande svensk familj. Det finns skillnader 
inom olika varugrupper men de är mindre än vad 
jag trodde att de skulle vara. Det som förvånade 
mig mest var att basvarorna – frukten, köttet, mjöl-
ken, osten etc. – var så dyra som de var. Man skul-
le kunna tycka att de borde, relativt sett, vara billi-
ga i ett land som producerar så mycket livsmedel, i 
varje fall om man jämför med Sverige som har 
mycket sämre förutsättningar för jordbrukspro-
duktion. Men den skillnaden kunde jag inte upp-
täcka. 
 

Om jag vidgar perspektivet till prisnivån i stort, 
vad kan man då säga om nyzeeländska priser om 
jämförelsen görs med Sverige? Kostnaden för att 
bo i ett eget hus är något högre i Nya Zeeland. Det 
genomsnittliga småhuset här kostade 2009 $350 
000 (i huvudstaden Wellington $390 000 och i 
Auckland sannolikt mer än så). Det motsvarar lite 
drygt 1,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med 
genomsnittspriset i Sverige som i början av 2010 
låg på nästan exakt 2 miljoner kronor. Men ränte-
kostnaderna för en typfamilj blir högre i Nya Zee-
land eftersom bostadsräntorna här är högre jäm-
fört med de konstlat låga räntorna i Sverige sedan 
ett par år för att lindra effekterna av finanskrisen. 
När räntenivån i Sverige normaliseras, och det är 
en tidsfråga, blir skillnaden negligerbar. Att äta på 
restaurang kostar ungefär som i Sverige. En enkel 
lunch på en restaurang av den typ man går på som 
turist kostar kring 100 kronor, en middag 150-200 
kronor. Det stämmer ganska bra med Sverige. 
Kostnaderna för drivmedel för bilen är marginellt 
lägre än i Sverige. En liter 95-oktanig bensin kostar 
ca 10 kronor litern, dieseln kostar kring 7 kronor 
litern. Att bo på hotell är också billigare här. Ge-
nomsnittligt hittills har mitt boende kostat runt 750 
kronor per natt. Så billigt går det knappast att bo 
på hotell/motell med samma rumsstandard i Sveri-
ge.  
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Vilken blir den samlade bilden? Ja, att prisnivån i 
Nya Zeeland för alla tunga poster i budgeten för 
en familj – mat och andra dagligvaror, äta ute, bo-
ende, transporter etc. – på det hela taget ligger på 
ungefär samma nivå som i Sverige. Det finns möjli-
gen en viss dragning mot att det är billigare att 
leva i Nya Zeeland men den tendensen äts just nu 
upp av den högre räntenivån. Ett femårigt bostads-
lån i Nya Zeeland kostar idag kring 7%. 
 
Men allt är relativt. Priserna för att bo och leva i 
Australien är väsentligt högre än i Nya Zeeland. 
Jag skulle bedöma att skulle jag göra samma resa i 
Australien som jag gjort här, alltså samma stan-
dard på mat, boende, hyrbil etc. skulle den samla-
de kostnaden som ett genomsnitt vara 20-30% hög-
re. Australien är helt enkelt dyrt. 
 
Annars har tidningar, radio och TV idag kommen-
terat att Standard & Poor gett Nya Zeeland en för-
varning om att man kan komma att sänka landets 
kreditbetyg (från AA+, den näst högsta nivån, som 
landet har nu). Man hänvisar till att landet måste 
få hejd på sin växande utlandsskuld och sitt alltför 
låga sparande, och om inte det sker kan man räkna 
med en sänkning. En sänkt rating har reell betydel-

se i meningen att det blir dyrare för nyzeeländska 
staten, och för bankerna, att låna i utlandet. Men 
den verkligt stora skadan ligger på ett politiskt 
plan. Det är en förnedring för Nya Zeelands reger-
ing att landet riskerar sänkt betyg. 
 
Jag hörde i eftermiddag finansministern uttrycka 
förvåning och besvikelse över Standard & Poor´s  
beslut. Han tyckte att det hade skett förbättringar i 
bland annat sparandet på senare tid som Standard 
& Poor av någon anledning inte hade tagit hänsyn 
till. Det är väl något sådant en finansminister mås-
te säga. För han kan rimligen inte ha blivit förvå-
nad. Nya Zeelands ekonomi visar just på de svag-
heter som Standard & Poor pekar på. Det har jag 
kommenterar tidigare. 
 
Onsdagen den 24 november 

Jag befinner mig i Westport. en liten kuststad kan-
ske 20 mil eller så sydväst om Nelson. Jag hade 
tänkt att köra längre men gruvolyckan fortsatte att 
sätta upp hinder. Absolut allting var fortsatt bokat 
i Greymouth och orterna däromkring. Gruvolyck-
an fick för övrigt i dag sin sorgliga upplösning. 
Alla 29 dödförklarades efter en andra, mycket 
kraftig explosion. Kolgruvor är extra farliga har jag 
fått lära mig de senaste dagarna genom att det kan 
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bildas giftig och explosiv gas. Så var det i det här 
fallet. Det gjorde alla räddningsoperationer omöjli-
ga efter den första explosionen trots att det åtmin-
stone fanns en teoretisk möjlighet att några av 
gruvarbetarna var vid liv. När den andra explosio-
nen inträffade idag på eftermiddagen fanns inget 
tvivel – och alla dödförklarades. Det som tydligen 
också gäller är att det kan bli svårt, till och med 
omöjligt, att få ut kropparna ur gruvan. Det kom-
mer hur som helst att ta tid. Det är lätt att förstå att 
en sådan här händelse med all sin dramaturgi, den 
största gruvolyckan i landet på 100 år, engagerar 
media. Och alla de hundratals journalister och 
andra som befinner sig i Greymouth har alltså 
ställt till det för mig och andra turister. 
 
Men krasst ekonomiskt har det givetvis betytt ett 
uppsving för hotell- och restaurangnäringarna i 
området. Och det kanske behövs. Jag läste i dagens 
The Press (en Christchurch-tidning) att man förvän-
tar sig en försämrad lokal ekonomi till följd av 
olyckan. Och man blir förvånad när man ser hur 
stor betydelse gruvnäringen har i den här regio-
nen, det handlar nästan uteslutande om kolgruvor. 
Regionen kallas bara kort ”The Westcost” och är 
ett smalt område längs kusten där det inte bor mer 

Tidningen på mitt frukostbord i Westport på 

morgonen ”dagen efter”, den 25 november 
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än ca 30 000 människor. Det har enligt The Press 

beräknats att den lokala produktionen, regionens 
BNP om man så vill, hade ett sammanlagt värde 
på 1,4 miljarder dollar 2009. Av det svarade gru-
vorna för ungefär hälften. Det kan knappast finnas 
någon annan region i landet som är så beroende av 
gruvnäringen som ”The Westcost”. Enligt samma 
beräkning var turismens bidrag till den lokala BNP 
bara 140 miljoner dollar. Det förvånar åt andra hål-
let. Jag slås av att hur många turister det finns i 
området och vi är ändå flera veckor från högsä-
song. Å andra sidan stämmer uppgiften med det 
jag vet från tidigare, att turismen svarar ungefär 
för 10% av Nya Zeelands BNP. 
  
Apropå ekonomi har jag idag åkt genom stora om-
råden med aktivt skogsbruk. Och det är ett skogs-
bruk som skiljer sig markant från det vi är vana 
vid i Nordeuropa. Vi tycker i Sverige att skog som 
växer högt upp på berg- och bergssluttningar är 
besvärliga, och därmed kostsamma att avverka. 
Och vi skulle aldrig drömma om att plantera skog 
på bergens sidor. Så är det inte här. I själva verket 
är hela skogsbruket, inklusive avverkningstekni-
ken, baserad på att skogen växer på berg. Man kan 
se stora arealer med nyplanteringar högt upp på 
bergen. Och det är inga småberg. Det högsta passet 
jag passerade idag, och där bedrevs aktivt skogs-
bruk, låg på ca 700 meters höjd.  

Exakt hur det här skogsbruket bedrivs vet jag inte 
men det man kan se är att när man beslutat sig för 
att avverka ett visst område sker det genom kal-
huggning. Alla träd, stora som små, huggs ner. Det 
blir ett kalhygge av en typ som vi aldrig ser i Sveri-
ge, stubbar, ris, allt är bortskalat. På den ytan plan-
teras därefter ny barrskog i raka rader. Klimatet 
och jordmånen gör att träden efterhand på det 
planterade skiftet ser nästan exakt lika dana ut, de 
är lika höga, de har samma omfång etc. Det är säl-
lan man ser något sådant i Sverige.  
 
Torsdagen den 25 november 

Mellan Westport där jag startade den här dagen 
och Greymouth åker man långa sträckor längs ha-
vet, Tasmanska sjön. Det är något av samma upp-
levelse som att åka Highway 1 mellan Los Angeles 
och San Fransisco (även om det senare är betydligt 
längre). Det är på båda ställena ett kargt kustland-
skap med klippor, stora vågor och mycket vit sjö. 
Och det är sceniskt i meningen dramatiskt. Men 
mitt i allt det karga och kustlika kommer plötsligt 
partier med palmer och stora ormbunkar. Det är 
antagligen fel att kalla det regnskog men det är det 
ordet jag kommer att tänka på. Det är en extraordi-
när upplevelse att åka den här kustvägen. Jag för-
står varför flera nyzeeländare har sagt till mig att 
skall du till Sydön måste du absolut till västkusten. 
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”Man kan se stora arealer med nyplanteringar högt 

upp på bergen.”  
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”Det blir ett kalhygge av en typ som vi aldrig 

ser i Sverige, stubbar, ris, allt är bortskalat..” 
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Jag kom in till Greymouth vid lunchtid, parkerade 
bilen och hittade ganska omgående ett ställe att äta 
på. Medvetet eller omedvetet tittar man på männi-
skorna man möter för att se om tragedin syns i de-
ras ansikten. Det gör den inte, jag ser i varje fall 
ingenting. Tvärtom slås jag av att jäktet på gatorna 
i den lilla stan, det bor knappast mer än 10-15 000 
människor i Greymouth, är detsamma som vid 
lunchtid i vilken liten stad som helst. Hade jag inte 
vetat om att jag är i Greymouth (där de flesta av de 
döda gruvarbetarna bodde), hade jag överhuvud-
taget inte märkt någon skillnad. Budskapet är tyd-
ligt, livet måste gå vidare, och gör det, även om en 
stor katastrof inträffat nära inpå en. 
 
Men allt var trots allt inte som vanligt. När jag 
kommer ut på gatan från restaurangen kan jag inte 
köra ut bilen eftersom en BMW 730 med chaufför 
står parkerad i körfilen parallellt med min bil. När 
jag tittar mig runt ser jag några herrar i mörk kos-
tym på trottoaren, ett par av dem med öronsnäck-
or. Det är en uppenbar anakronism. Man kan inte 
förvänta sig några kostymklädda herrar på gator-
na i den här stan. Och ganska omgående ser jag att 
det är landets premiärminister, John Kay (som va-
rit så mycket på TV de senaste dagarna att jag kän-
ner igen honom), med uppvaktning som sköter 

den populistiska delen av sitt uppdrag, i det här 
fallet att tala med folk som rör sig på stan. Man 
kan riktigt höra hur snacket gått i bilen efter det att 
han klarat av den officiella delen av sitt besök i 
Greymouth (som var att träffa de drabbade famil-
jerna). ”Kan du inte stanna här så jag får en chans 
att prata med lite vanliga människor på stan.” Det 
han förmodligen inte sa, men tänkte var: ”Har jag 
lite tur finns det en fotograf i närheten.” 
 
 
I dagens NZ Herald tog en juridikprofessor upp en 
intressant aspekt på Greymouth-katastrofen – är 
balansen mellan arbetarnas säkerhet på en arbets-
plats och hänsynen till miljön den riktiga? Hans 
slutsats av det som skett i River Pike var att så är 
det nog inte. Resonemanget var ungefär följande: 
Eftersom man vet att underjordbrytning av kol är 
mycket riskfyllt, främst till följd av dessa giftiga 
och explosiva gaser, måste man ställa frågan om 
inte dagbrott skall tillåtas även om den yttre miljön 
tar skada. Jag tolkade honom så att miljörörelsen 
fått politikerna i Nya Zeeland att gå mycket långt – 
för långt – i sin omtanke om naturen. Lagstiftning-
en har i praktiken gjort det svårt, eller omöjligt, att 
bryta kol i dagbrott. Det borde man ändra var pro-
fessorns budskap. 
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Jag håller med. För tänker man efter måste det som 
skett i River Pike de senaste dagarna vara en av de 
största arbetsplatsolyckorna som överhuvudtaget 
inträffat i något västland under de senaste decen-
nierna. Man hör visserligen ständigt talas om 
olyckor där många människor dör men det hand-
lar om färjor som går i kvav, om terrordåd, om 
människomassor som får panik etc. Och givetvis 
om krig. Det handlar så gott som aldrig om att fle-
ra tiotal dör samtidigt på en arbetsplats (Att det 
sker arbetsplatsolyckor med många döda i Kina 
och andra länder under utveckling är en annan 
sak.) Det sätter fingret på den politiska frågan – 
har vi inte gått för långt om vi genom en lagstift-
ning för att skydda naturen mot yttre ingrepp, 
dagbrott i det här fallet, i praktiken utsätter en hel 
arbetsplats för risken att utplånas? Mitt svar är ja. 
Inget högt utvecklat land bör ha en lagstiftning 
som indirekt kan få sådana följder. Eller uttryckt 
mera konkret. Antingen får politikerna tillåta dag-
brott av kol. Eller också se till att energiförsörjning-
en i landet klaras av utan kol.  
  
Jag skriver det här i på ett litet hotell i Arthur´s 
Pass. Jag sökte hotellrum i Greymouth och andra 
orter vid kusten men hittade inget. En dag tidigare 

”Kan du inte stanna här så jag får en chans att 

prata med lite vanliga människor på stan.”  
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”Det är något av samma upplevelse som att 

åka Highway 1 mellan Los Angeles och San 

Fransisco.” 
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än jag hade räknat med tvingades jag ta beslutet 
att ”byta kust”, alltså köra över till östkusten. Det 
är emellertid en resa med vissa förhinder, det lig-
ger bokstavligen ett bergsmassiv i vägen. Så under 
ett par timmar har bilen tagit mig upp till Arthur´s 
Pass, ungefär halvvägs till Christchurch från Grey-
mouth, och mot all förmodan hittade jag ett ställe 
för natten. Det är där det här skrivs. 

 

Fredagen den 26 november 

Den väg jag har åkt över Arthur´s Pass kallas Great 
Alpine Road (som börjar i Greymouth och slutar i 
Christchurch) har jag lärt mig idag. Och den gör 

skäl för sitt namn. Från Arthur´s Pass kör man i 
ungefär två timmar i ett rufft alpint landskap, inte 
med extremt höga berg, mera i stil med de norr-
bottniska fjällområdena, men med hela spektret av 
scenerier. Jag kommer fram till Christchurch vid 
lunchtid och väljer att lämna tillbaka bilen. Det är 
egentligen två dagar tidigare än jag hade planerat. 
Tanken var att jag skulle lämna bilen vid flygplat-
sen på söndag, jag lämnar Nya Zeeland då för att 
flyga till Sydney, men jag fick ”second thougths”. 
Det kanske inte var så välbetänkt att ha bil när jag 
bokat ett hotell som ligger mitt i centrum, och när 
jag trots allt hade tänkt att ”göra” Christchurch i 
morgon. Så nu är bilen återlämnad till Hertz. Det 
blev bara drygt 100 mil på Sydön men allt som allt 
har jag kört en bra bit över 300 mil på Nya Zee-
land. Och om man till det lägger de ca 600 mil som 
Hans och jag körde i Australien blir det inte så 
långt från 1000 mil. Det är en högst avsevärd 
sträcka att köra på sex veckor. 
 
Christchurch är den stora staden på Sydön. Det 
betyder inte att den är särskilt stor som stad med 
internationella mått mätt, jag skulle gissa att den är 
i Göteborgs storlek. De centrala delarna, det är 
dom jag kan uttala mig om efter att ha gått runt 
några timmar i eftermiddag, har utan tvivel en 
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”Den väg jag har åkt över Arthur´s Pass kallas 

Great Alpine Road ” 
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charm, kanske beror det på att det mesta är smått 
och gripbart i meningen lätt att nå med en kort 
promenad.  
 
Jag bor på Hotel Grand Chancellor, ett något beda-
gat mångstjärnigt hotell mitt i centrum och av allt 
att döma rejält omskakat av jordbävningen den 4 
september i år. Att jag kan säga det beror på två 
saker. Dels på att när jag tittar ut från mitt rum på 
24 våningen ser jag ett raserat hus, och en gata som 
tvärt slutar, för att så att säga börja igen en meter 
lägre ner, en slags förkastning. Dels möts jag på 
rummet av ett brev från hotelldirektören, alla nya 
gäster får naturligtvis samma brev, där han berät-
tar om de reparationsarbeten som pågår och som 
man som gäst bör ha fördragsamhet med. Dess-
utom innehåller brevet följande formulering: 
 
“ W e are experiencing aftershocks – it is normal for the building to 
sway when these occur. Take cover away from the windows, either 
under a doorway or table and once the aftershock has passed check 
above you for items that may fall.”  

 
Jag undrade lite over hur det kom sig att jag fick 
ett hörnrum högst upp. Det brukar inte okända 
gäster som reser ensamma få. Brevet ger sannolikt 
förklaringen. Efter den 4 september kan man räkna 

med att de mest attraktiva rummen på hotellen i 
Christchurch ligger längst ner i byggnaden. 
 

Lördagen den 27 november 

Det är min hela sista dag i Nya Zeeland, och det är 
dags att summera. Vad är det med det här landet 
som har tilltalat och fångat intresset? Vad är det 
som överraskat positivt? Och dess motsats, vad är 
det som har känts mindre attraktivt och man inte 
vill ta med sig hem? Det är också dags för en sum-
mering av det jag tror om nyzeeländsk ekonomi 
och dess förmåga att ta sig ur de problem som 
finns. 
 
För att börja med det positiva. Naturen står i en 
klass för sig. Jag undrar om det finns något land 
där man på en så liten yta kan få se så mycket 
vacker natur. Australien kan säkerligen visa upp 
minst samma variation, och minst samma sceneri-
er. Men skillnaden är att Australien är en konti-
nent där avstånden mellan sevärdheterna är långt, 
eller extremt långt. Så inte här. Det tog mig inte 
mer än några timmar att åka från Paihia vid Bay of 
Islands, ett bedövande vackert, lummigt område 
med hundratals öar omgivet av spetsiga vulkan-
berg, till Cape Reinga längst upp på Northland, ett 
kargt landskap med sanddyner och vindpinade 
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buskar. Eller som häromdagen att åka från ”The 
Westcoast” med dess bergiga och ogästvänliga 
kustnatur över till det plana och bördiga jord-
brukslandskapet på östkusten, och däremellan un-
der några timmar köra i ett alpint landskap med 
allt vad det innebär av naturscenerier. Och jag har 
naturligtvis, trots mina 300 mil, sett långt ifrån allt. 
Jag har till exempel inte besökt den nedre, ”norra”, 
delen av Sydön. Det sägs att där är naturen något 
alldeles extra. 
 
Klimatet tillhör också det positiva. Man förstår att 
klimatet även under värsta vintertid är förhållan-
devis vänligt mätt med nordiska mått. Annars 
skulle inte naturen och växtligheten se ut som den 
gör, och djuren skulle inte kunna gå ute året runt.  
 
Nyzeeländarnas attityd mot turister är värd att 
nämna som något positivt. Jag har uteslutande 
mött stor vänlighet och hjälpsamhet. Har jag dess-
utom på något sätt avslöjat att jag är svensk tycks 
det som om välviljan och hjälpsamheten ökade en 
grad.  
  
En annan sak som överraskat positivt är maorier-
nas ställning. Jag hade, kanske påverkad av vad 
jag sett av försupna aboriginer i Coober Pedy och 

av budskapet i Krigarens själ, trott att maorierna 
skulle ha stora problem i det nyzeeländska sam-
hället. Och det är möjligt att det finns sociala pro-
blem på sina håll. Men överlag är bilden inte den. 
Det man ser, till exempel på maoriernas TV-kanal, 
är en självmedvetenhet som är iögonfallande stor 
(som häromkvällen när en maorier blev världs-
mästare i fårklippning, hittills en bastion för vita 
män). Det tycks också som om de nyzeeländska 
politikerna verkligen vill åstadkomma en integra-
tion i meningen att maorierna skall leva i samhället 
som vem som helst samtidigt som de skall kunna 
behålla sin unika kultur och sitt språk. Det tycks 
också som om nyzeeländarna i allmänhet vill ha 
det så. Jag tycker man kan se ett genuint intresse 
för maorisk kultur. Det är många vithyade på de 
maoriska avdelningarna på museerna. Det visas 
också på annat sätt. Häromkvällen var det stor 
maorisk show med dans och musik på en av TV-
kanalerna. Det var slående mycket ”vit” publik.  
 
Vad är det då som varit mindre bra, som överras-
kat åt fel håll så att säga? Maten skulle jag ge första 
plats. Hur kommer det sig att ett land som produ-
cerar mer livsmedel än något annat västland (åt-
minstone räknat per capita,) inte lagar godare mat? 
Visst, smak är en subjektiv sak och man får det 
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”Naturen står i en klass för sig.” 

(Westport) 
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man betalar för. Men givet vad en europé i allmän-
het gillar för smak på sin mat, och givet att jag ta-
lar om den mat som serveras på vanliga turist-
restauranger (borträknat McDonalds och andra 
snabbmatställen) har maten varit en besvikelse. 
Den är på något sätt inte tillagad med känsla och 
omtanke.   
 
En annan sak som förvånat är att många nyzeelän-
dare är osunt tjocka. Det är förvånande eftersom är 
det något som tycks intressera nyzeeländare över-
lag är det sport, och utövande av sport. Det hind-
rar inte att väldigt många nyzeeländare, och i för-
sta hand vita, är breda om baken och tjocka om 
magen. Eftersom många dessutom är korta, åtmin-
stone jämfört med vad vi är vana vid i Nordeuro-
pa, blir det ingen direkt skönhetsupplevelse att 
titta på människor på stan. 
 
Att det jämfört med till exempel Australien finns 
en brist på dynamik i samhället är en tredje sak 
som jag tycker jag har sett. Det kan bero på att Nya 
Zeeland är en ö långt borta som inte är utsatt för 
de hårda konkurrensvindar som tvingar männi-
skor att bli aktiva och företagsamma. Men det styrs 
sannolikt ännu mer av att det bor så få människor 
här. Nya Zeeland blir en slags stor by i meningen 

ett samhälle där alla känner alla (med lite över-
drift). ”We are a village” var för övrigt ett uttryck 
som premiärministern använde häromdagen när 
han talade till nationen med anledning av gruv-
olyckan.  Och en by, om vi nu accepterar den lik-
nelsen, har aldrig varit ett särskilt dynamiskt sam-
hälle. 
 
  
Bristen på dynamik leder naturligt över till frågan 
om ekonomin. Det finns åtminstone tre symptom 
på att inte allt står rätt till med Nya Zeelands eko-
nomi. Landet har förlorat terräng gentemot Au-
stralien under senare år, det är det första. För fem 
år sedan kostade en australiensisk dollar ungefär 
10% mer än en nyzeeländsk. Idag kostar den 30% 
mer. Det är ett klart uttryck för förlorad konkur-
renskraft. Att de två länderna befinner sig på un-
gefär samma utvecklingsnivå och är nära kultu-
rellt sammanlänkade gör det lättare att påstå något 
sådant. För det andra finns det en ”brain drain”, 
påfallande många av landets välutbildade flyttar 
permanent utomlands. Det tredje tecknet, och det 
har jag också varit inne på flera gånger tidigare, är 
att landet är stor nettolåntagare och att utlands-
skulden har vuxit till en av de största bland 
OECD-länderna. 



71 

 



72 

 

Vad beror den ogynnsamma utvecklingen på? Det 
är ingen lätt fråga att svara på. Till och med 
OECDs ekonomer är frågande. I en rapport skriver 
OECD redan 2003 något i stil med att givet de för-
utsättningar som Nya Zeeland har borde landet 
tillhöra världens rikaste, eller åtminstone utvecklas 
i den riktningen. Så ser det inte ut. 
 
Om jag skulle summera mina intryck och försöka 
mig på en analys skulle det bli ungefär följande: 
Det finns några basala förutsättningar som nyzee-
ländsk ekonomi måste brottas med. Landet är litet 
i meningen att befolkningen är liten, lite över 4 
miljoner människor. Det betyder att marknaderna 
är små. Det gäller för alla marknader – arbetsmark-
naden, kapitalmarknaden, produktmarknaden. 
Och små marknader är ingen bra grogrund för 
ekonomisk utveckling, och i synnerhet inte för ut-
veckling av högförädlade produkter som är viktiga 
för att till exempel skapa exportintäkter och gynn-
sam terms-of-trade (som är ett mått på prisutveck-
lingen för exporten versus importen). Vad är orsa-
ken till det? Ja, att litenheten betyder att det finns 
för få specialister och allmänt för lite kvalificerad 
arbetskraft, att det inte finns tillräckligt med risk-
kapital, att marknaden är för liten för att det skall 
kunna skapas kluster av företag inom en viss 

bransch (som vi vet skapar dynamik och konkur-
rensfördelar) etc. De små marknadernas nackdel 
förstärks av att Nya Zeeland är en ö långt ut i Paci-
fic Ocean. Det är helt enkelt långt till de stora 
marknaderna, och det är, allt annat lika, en kon-
kurrensnackdel. Det är också möjligt, jag tycker jag 
sett sådana tendenser, att den geografiska avskild-
heten gör nyzeeländaren lite insulär. Och om det 
är sant, är det troligtvis ingen fördel i konkurren-
sen på en marknad som mer och mer blir global.  
 
Det finns också ett annat förhållande som har med 
litenheten att göra. Stora länder med inhemska sto-
ra marknader betyder relativt sett högre konkur-
rens än vad som gäller för små länder allt annat 
lika (förutsatt att marknaderna är någorlunda fria). 
Graden av konkurrens påverkar bland annat pris-
nivån. Den förhållandevis höga prisnivå som gäll-
er i Nya Zeeland kan antagligen till stor del förkla-
ras av att konkurrensen är jämförelsevis måttlig.  
 
Det är min hypotes att givet de här basala förut-
sättningarna, och givet att Nya Zeeland inte som 
Australien är rikt på åtråvärda råvaror, har den 
nyzeeländska ekonomin hamnat i en ond cirkel. 
Eller snarare i en nedåtgående spiral som bland 
annat tar sig det uttrycket att landet netto ökat på 
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sin utlandsskuld under de senaste 20 åren. Dessut-
om med en tendens att låna mera för varje år som 
går (Det är det som gjort att OECD, och nu senast 
Standard & Poor, varnar för att så kan landet inte 
hålla på.) Granskar man den här spiralen närmare, 
och man kan börja nästan var som helst, ser man 
till exempel att investeringarna är låga relativt 
andra västländer. Det gäller investeringarna både i 
offentlig sektor och i privat sektor. Jag har tidigare 
skrivit om de uppenbara underinvesteringarna i 
vägnätet. Och att döma av vad man ser gäller det 
också telekommunikationerna och elnätet. Längs 
så gott som varje gata eller väg finns det telefon- 
och/eller elstolpar. Så såg det ut i Sverige för fem-
tio år sedan. Att företagens investeringar sannolikt 
också är relativt sett låga kan man utgå från efter-
som näringslivets struktur ser ut som den gör. 
Jordbruket och jordbrukets förädlingsled tillhör 
inte de stora investerarna. Knappast heller turistin-
dustrin. Och gruvindustrin, som kan investera 
mycket stora belopp och som till exempel är ett av 
skälen till de stora investeringarna i australiensisk 
ekonomi, är för liten i landet för att dra upp siffror-
na. 
 
När investeringarna är låga, och är det under lång 
tid, riskerar det att få negativa följder. Den relativa 

Det var 30 grader varmt i Christchurch på lör-

dagen… (Notera min bredbrättade australien-

siska hatt) 
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produktiviteten sjunker. Förädlingsgraden i privat 
sektor utvecklas kanske inte som i andra länder. 
Jag har till exempel noterat att den nyzeeländska 
exporten av timmer är betydande (på femte plats i 
exportstatistiken), när man åker genom Welling-
tons hamnområde finns det mängder med timmer 
som väntar på att skeppas i väg. Men timmer är en 
oförädlad produkt som ett land som Nya Zeeland 
rätteligen inte borde ägna sig åt att exportera. Mi-
nimum är att man sågar timret i landet och säljer 
bräder och plank. Eller går högre upp i förädlings-
kedjan. Jag misstänker att den här bilden är all-
mängiltig. Det är uppenbart att många av jord-
bruksprodukterna, typ kött och mjölk, exporteras 
oförädlade. Och apropå gruvolyckan i Greymouth 
läste jag att det kol som togs ut ur Pike River-
gruvan skulle exporteras till Kina. 
 
Med en sådan verklighet blir den reala löneutveck-
lingen i landet inte särskilt god jämfört med hur 
det ser ut i andra länder. Det betyder att männi-
skor i gemen tycker sig ha en pressad ekonomi, 
och det finns inte särskilt mycket utrymme att spa-
ra. Det gäller också för företagen. Vi vet att företag 
som inte investerar i mer högförädlade produkter, 
och kanske inte är lika effektiva som företagen 
man konkurrerar med, får relativt dålig lönsamhet 

– och god lönsamhet är en förutsättning för ökat 
nettosparande. Och om sparandet i ett land är till-
räckligt lågt blir konsekvensen att staten och före-
tagen måste låna utomlands. Exakt i den situatio-
nen befinner sig alltså Nya Zeeland sedan ganska 
många år tillbaka. 
 
Därmed har jag gått cirkeln runt. Den naturliga 
frågan blir nu – vad gör man åt en situation som 
den här? Eller mera precist, vad måste politikerna 
göra för att bryta den onda cirkeln? Det är inte hel-
ler någon lätt fråga att svara på. Min gissning är att 
redan under den politiska ”revolutionen” i mitten 
av 1980-talet hade politikerna förstått att Nya Zee-
lands ekonomi måste få radikalt förändrade kon-
kurrensförhållanden för att klara sig bra i framti-
den. Och mycket av det som då gjordes, mer fria 
marknader och privatisering, har säkert fungerat 
så att nyzeeländsk ekonomi fungerar bättre. Ändå 
är ekonomin inne i denna onda cirkel. 
 
Jag tror inte att det finns någon ”quick fix”. Men 
vore jag despot för några år, låt oss säga 10 år, 
skulle jag börja med att dra ner den privata kon-
sumtionen genom att höja skatterna och använda 
de frigjorda resurserna för investeringar i vägar, 
telekommunikationer, högre utbildning etc. Jag 
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skulle göra allt för att öka befolkningen genom 
nettoimmigration, men i första hand släppa in den 
kvalificerade arbetskraft som det finns behov av, 
inte minst skulle jag försöka ge utflyttade Kiwis 
incitament att komma tillbaka. Jag skulle försöka 
få så mycket utländskt investeringskapital som 
möjligt till landet, helst i form av direktinvester-
ingar som också för med sig kunnande. Varför kan 
inte Nya Zeeland göra som Irland, ge företagen via 
lägre beskattning starka incitament att komma till 
landet med sina investeringar? Det finns gott om 
bankkapital i Nya Zeeland, jag har sällan i något 
land sett så många bankkontor på gatorna som 
här. Och de många bankkontoren finns sannolikt i 
första hand därför att deras utlåning till privatsek-
torn för konsumtion och investeringar, inte minst i 
bostäder, är mycket lönsam. Däremot tror jag att 
det finns för lite riskkapital i den nyzeeländska 
ekonomin, alltså kapital som är berett att ta risken 
av ett misslyckande mot en högre avkastning, det 
är i varje fall en känsla jag har fått. Och det måste i 
så fall ”importeras” vilket i praktiken är liktydigt 
med att ge utländska investerare möjligheten att 
tjäna större pengar i Nya Zeeland än någon annan 
stans. 
 

...och det var julpyntat 
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Det känns som jag kanske är för pessimistisk i min 
analys, i synnerhet om jag väger in att Nya Zee-
land också har, förutom naturen, tre strategiska 
tillgångar som är svåra att bortse från. 
 
Den geografiska närheten till världens nya tillväxt-
centrum är det första. Det är visserligen betydande 
avstånd från Nya Zeeland till Kina, Indien, Japan, 
Sydkorea och andra ekonomier i Asien som växer 
snabbt eller är köpstarka men hur man än räknar 
är avstånden kortare än till USA och Europa. Det 
är svårt att inte hävda att det geografiska läget i 
dag är en ekonomisk tillgång för Nya Zeeland.  
 
Språket och den anglosachsiska kulturen är det 
andra. Att engelska är modersmål och att kulturen 
i övrigt är anglosachsisk betyder i praktiken att 
landet har en konkurrensfördel på den globala 
marknaden. Den högt utvecklade demokratin och 
de väl utprövade institutioner, till exempel lagar 
och rättsväsende, som följer med det starka engels-
ka inflytandet, är också ett plus för konkurrens-
kraften. Det är ingen tillfällighet att Nya Zeeland 
till exempel alltid kommer högt i ranking vad gäll-
er graden av korruption, till och med högst (”least 
corrupt”) i 2009 års så kallade Corruption Percep-

tions Index. Enligt en nyligen publicerad under-
sökning av korruptionen i landet karaktäriserades 
den som ”virtually non existant”. 
 
Och så har landet ett företagarvänligt klimat. Efter 
den radikala omläggningen av den ekonomiska 
politiken under 1980-talet har landet haft rykte om 
sig att ha ett företagarvänligt och marknadsorien-
terat klimat. Det brukar som ett kuriosum nämnas 
att det bara tar 12 dagar i genomsnitt att klara all 
nödvändig byråkrati för att starta företag i Nya 
Zeeland. Det är långt mindre än vad som gäller för 
andra jämförbara länder. 
 
Kommer Nya Zeeland att någon gång i framtiden 
kunna komma tillbaka till hur det såg ut för lite 
över 100 år sedan, till platsens som världens näst 
rikaste land mätt i BNP per capita? Det är inte san-
nolikt. Dels eftersom den relativa rikedomen var 
konstgjord i meningen att den byggde på att Nya 
Zeeland hade en slags koncession att ostört kunna 
leverera sina jordbruksprodukter till världens då-
förtiden rikaste land, England. Så sent som 1955 
tog England 65% av den nyzeeländska exporten, 
idag står England för 4% av exporten. Dels på 
grund av de tre skäl – att landet är litet, markna-
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Frågan är om 1900-talets Nya Zeeland  var 

”A slice of Heaven”? Knappast. 

(Bilden är tagen på Te Papa) 
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den liten, att landet ligger där det ligger och att det 
är ett ö-land – som jag varit inne på och som inte 
låter sig påverkas med politik. Men att Nya Zee-
land kan höja sin ranking avsevärt med en fram-
synt politik behöver man inte tveka om. Irlands 
befolkning är inte större än Nya Zeelands men Ir-
land var 2009 världens 18de rikaste land (det var 
innan de akuta svårigheterna för landet kom till 
ytan, det blir inte lika bra nästa gång), väsentligt 
högre upp på listan än till exempel Sverige på 
plats 30. Det är inte länge sedan Irland var Västeu-
ropas fattigaste land. Det går att göra en sådan 
resa i levnadsstandard och välfärd. 
 
  
Annars har den här lördagen gått i det stora lug-
nets tecken. För första gången på veckor har jag 
inte kört bil. Jag har strosat på Christchurch gator, 
staden är som sagt inte större än man kan prome-
nera till i princip allt som är värt att se. Vädret har 
varit strålande, 25-30 grader och solsken. Det blir 
lite absurt, i varje fall känns det motsägelsefullt, att 
gå på julmarknad i ett sådant väder. Men det är 
vad Christchurchborna har gjort idag – och som 
också jag har gjort. Dessutom har jag varit på 
Christchurch Art Gallery och det var intressant av 
framförallt ett skäl. Det fanns en stor utställning av 
Ron Muecks skulpturer. 

Någonstans i mitt bakhuvud fanns en uppgift om 
Ron Mueck. Det förstod jag först när jag kom i ut-
ställningslokalen och på golvet fick se Dead Dad. 

Där ligger en naken man så verklighetstrogen att 
man riktigt känner att det måste vara en död män-
niska. Men en människa är det inte, det förstår 
man utan analys, kroppen bara är en tredjedel så 
stor som en verklig människa. Annars stämmer 
allt, in i minsta detalj. På något märkligt sett blir 
man som betraktare provocerad, åtminstone in-
tresserad. Och det är här som jag inser att jag nå-
gonstans läst om Dead Dad, och den sensation som 
konstverket gjorde när det första gången ställdes 
ut i London för ungefär femton år sedan, och som 
därefter gjort Ron Mueck mer uppmärksammad 
än de flesta nu levande konstnärer.  
 
Och det förstår jag. Det är mycket sällan som jag 
blivit så påverkad av en konstutställning. Det är 
mycket folk, och inte minst många barn. De flesta 
fascineras nog, det syns på de intensiva diskussio-
nerna, och allt fotograferande. Några skräms sä-
kert av vad dom får se. En naken gravid kvinna, 
tre meter hög. Två gummor, bara halvmetershöga, 
med ytterkläderna på i samtal. En absolut nyfödd 
baby, naken, fem meter lång med navelsträngen 
och strimmor av blod kvar på kroppen etc. etc. Det 
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”Dead Dad” 
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är så realistiskt att man tror att det är verkligt trots 
att man vet att det inte är det. Grundtanken är en-
kel – verklighetstrohet i fel proportioner. Men den 
tanken är ju i sig en motsägelse. Det är hur som 
helst spännande och slående. Frågan är om det är 
konst?  

Ställer jag frågan på det sättet är det underförstått 
att jag vet vad konst är. Det är jag inte alls säker på 
att jag vet. Men jag skulle argumentera för att 
konst har några kännetecken, inte så att konst mås-
te uppfylla alla dessa kännetecken men åtminstone 
några. Konst provocerar, det är något som får mig 
som betraktare att tänka till, känna, bli förbannad 
etc., det är det första. Det är ingen tvekan om att 
Ron Muecks skulpturer uppfyller det kriteriet. 
Konst bryter ny mark i sättet att uttrycka sig, det är 
det andra. Det kriteriet tror jag kännetecknar all 
stor konst, och alla stora konstnärer. Picasso är det 
mest tydliga exemplet jag kommer att tänka på. 
Men också Ron Mueck är nydanare i den här me-
ningen. Konst berättar något väsentligt som annars 
kan vara svårt att se eller förstå, det är det tredje. 
Som när Dennis Hopper förmedlar känslokylan 
och ensamheten i det amerikanska vardagssamhäl-
let. Jag är osäker på om Ron Mueck uppfyller det 
kriteriet. Ett fjärde kännetecken för viss konst (men 

långt ifrån för all konst, och inte för Ron Mueck´s) 
är att den vill ta död på myter eller förlegat tän-
kande, konstnären har, medvetet eller omedvetet, 
ett politiskt budskap. Niki de Saint Phalle´s ”Hon” 
är ett exempel på det.   

 
Söndagen den 28 november 

Jag sitter på flygplatsen i Christchurch och har 
bara någon timma kvar i Nya Zeeland. Ingenting 
av intresse finns att berätta från dagen (förutom att 
den som körde mig ut hit var en trevlig nyzeelän-
dare som bott i Stockholm som ung, arbetat på 
Sverigehjälpen och halvt om halvt talade svenska).  
 
Det är dags att sätta punkt för dagboken. 
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PRAKTIKALITETER 
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Laptoppen & Internet 

Att ta upp laptoppen och Internet som första 
punkt under Praktikaliteter kan verka märkligt. 
Men det är motiverat. Mycket under en sådan här 
resa kretsar kring att jag har en laptop med mig 
och att det finns möjligheter till uppkoppling till 
Internet. Något av det första man gör när man 
checkat in på ett hotell och kommit upp på rum-
met är att öppna laptoppen, och försöka koppla 
upp. Varför det? Ja, av det enkla skälet att man vill 
veta om det hänt något som berör en. Om det till 
exempel har kommit mail från någon i familjen, 
om den egna aktieportföljen gick bra eller dåligt, 
om hur vädret hemma ser ut etc. Och efterhand 
kommer allt det man använder laptoppen till för 
själva resan – att boka hotell på nästa ställe man 
tänkt sig resa till (och att få den bokningen ome-
delbart bekräftad via mail), att kolla kartor, att go-
ogla på saker och ting man vill veta mera om, att 
kolla det egna bankkontot och om transaktionerna 
stämmer, att betala räkningar etc. 
 
Nyckeln för att kunna göra allt det här är upp-
kopplingen. Allmänt kan sägas att nyzeeländska 
motell och hotell idag erbjuder uppkoppling till 
sina gäster. Men den varierar i kapacitet, i teknik 
och i pris. På sina ställen är kapaciteten utmärkt, 

det går snabbt, närmast momentant, att till exem-
pel ladda ner en svensk tidning. Men så är det inte 
överallt, och kapaciteten varierar över dygnet. Tek-
niken varierar från kabel (som i så fall utan undan-
tag finns på rummet, eller går att låna i receptio-
nen) till trådlös uppkoppling som blir mer och mer 
vanligt. Och så detta med att ta betalt. Så gott som 
alla hotell jag har kommit i kontakt med har tagit 
betalt för utnyttjandet. Priset för ett dygn har ald-
rig överstigit 165 kronor ($30) men knappast heller 
varit lägre än 55 kronor ($10). En timmas upp-
koppling kan kosta 30-60 kronor ($5-10). 
 
Hotell & motell 

Att boka boende för nästa natt är enkelt nog. Man 
kan utgå från att det inte finns ett hotell värt nam-
net i Nya Zeeland som inte har en egen hemsida 
med möjligheter till bokning. Men viktigare är att 
många hotell är anslutna till kedjor typ Best Wes-
tern och väljer man bland dem är det i praktiken 
liktydigt med att man får en viss minimistandard. 
Graden kan man välja efter plånbok. Jag utnyttjade 
under den här resan tre kedjor, förutom Best Wes-
tern, också Bella Vista och Comfort Inn. Det lägsta 
priset per natt jag betalade för ett motellrum på 
någon av dessa kedjor var 625 kronor ($115), det 
högsta (som var i Auckland) var lite över 900 kro-
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nor ($166). Genomsnittspriset för de 17 nätter jag 
bodde i Nya Zeeland, och det inkluderar då vad 
jag de facto betalade för internetuppkopplingen på 
varje ställe, men inte frukost, blev 730 kronor 
($133) per natt. Mera precist såg det ut så här: 

En sak skall man känna till. För att internetboka 
måste man kunna visa att man kan betala vad 
rummet kostar. Det betyder i praktiken att bok-
ningen inte går igenom förrän jag lämnat ut num-
ret mm på mitt Visa-kort (eller vad man har för 
kort), och förrän hotellet vet att det finns tillräck-
ligt med pengar på kontot. För att inte behöva läm-
na ut sina kortuppgifter varje gång man skall boka, 
har jag använt mig av Swedbank´s så kallade e-
kort. Det är i praktiken ett system som genererar 
Visa-kortuppgifter men temporära, bara för det 
här speciella köptillfället, och dessutom belopps- 
och tidsbegränsade. Systemet fungerar utmärkt 
och jag tycker att alla som använder nätet för att 
köpa saker och ting, och det inkluderar hotellrum, 
bör ha ett e-kort. 
 
Nyzeeländska hotell och motell har att döma av 
vad jag sett överlag bra standard, jag har inte sett 
någon väsentlig skillnad i standard mot Australien 
och USA. Till det kommer så gott som alltid bra 
service i meningen vänligt och hjälpsamt bemötan-
de. 

Ort Hotell/

motell 

Antal 

nätter 

Kostnad 

(inklusive 

internet), 

NZ$ 

Auckland Best Western 

President 
2 332 

Whangarei Comfort Inn 1 115 

Paihia (Bay 
of Islands) 

Scenic Hotel 2 263 

Hamilton Best Western 1 121 

Whakatane Barrington 
Motor Lodge 

1 120 

Napier Bella Vista 1 115 

Lower Hutt Quality Inn 
Angus 

1 149 

Wellington James Cook 2 298 

Nelson Comfort Inn 2 269 

Westport Westport 
Motel 

1 109 

Arthur´s Pass Arthur´s 
Chalet 

1   89 

Christchurch Grand Chan-
cellor 

2 286 
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Maten 

Maten är ingen höjdare i Nya Zeeland. Och man 
blir förvånad som jag har skrivit tidigare att inte 
ett land som är så inriktat mot livsmedelsproduk-
tion inte är bättre på att göra den mat man serverar 
mer vällagad och välsmakande. Det är klart att 
man kan säga att ett omdöme efter bara lite drygt 
två veckors resande inte är något annat än en 
anekdotisk iakttagelse. Ändå får man en känsla för 
maten och matkulturen även efter så kort tid, och 
jag skulle bli förvånad om andra tillfälliga besöka-
re, och andra som har ätit på ungefär samma stäl-
len som turister i gemen brukar äta på, kommer till 
en annan slutsats. 
 
En kontinental frukost, till exempel med rostat 
bröd, kaffe och apelsinjuice, kostar idag i Nya Zee-
land 60-80 kronor ($10-15), en mer utbyggd fru-
kost, till exempel med ägg & bacon, kostar 80-130 
kronor ($15-25). Att ta en ”long black” (en stor 
kopp espresso) på förmiddagen kostar 15-20 kro-
nor ($3-4). För övrigt kostar också en ”short black”, 
alltså en liten espresso, lika mycket. Att äta en en-
kel lunch med vatten kostar 80-120 kronor ($15-
20), en enkel middag utan dryck kring 130-160 kro-
nor ($25-30), en lite mer påkostad middag med ett 
glas vin kostar 200-275 kronor ($35-50). Den ge-

nomsnittliga dagskostnaden för mat för resan i 
Nya Zeeland blev $50 (det motsvarar ungefär 275 
kronor). 
 
Kostnaderna totalt 

En sammanställning för samtliga kostnader (i SEK) 
för resan ser ut så här: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta är således totalkostnaden för resan givet att 

den startade i Sydney (vilket den de facto också gjor-
de). Skulle jag ha tagit med kostnaden för att flyga 
Stockholm-Sydney t o r hade jag fått lägga till ca 
15 000 kronor. 
 
  
  

Flyg t o r Sydney 3 100 

Bilkostnad (hyra plus ben-
sin) 

9 800 

Hotell 12 300 

Mat 4 900 

Övrigt (taxi, färjor, entréer 
etc.) 

1 700 

Totalkostnad 31 800 
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Wellington, Botaniska trädgården 

21 november 2010 


