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Som några av våra medlemmar 
dessvärre har märkt, har WA se-
dan mitten av mars inte kunnat 
tillhandahålla sedvanlig service. 
Sekretariatet har varit drabbat av 
sjukdom, vilket har medfört obe-
svarade telefonsamtal, mail som 
har fastnat i cyperspace osv. Detta 
kräver både en förklaring och en 
ursäkt.

Redan i slutet av förra året kunde 
WAs styrelse märka att vänskaps-
föreningarnas ekonomi krävde en 
grundlig översyn. En utgiftspost som 
till exempel porto steg kraftigt, med-
an utvecklingen av medlemsanta-
let gick i motsatt riktning. Det var 
nödvändigt att agera. Efter många 
överväganden och möten beslu-
tades att stänga sekretariatet från 
och med den 1 juni och att säga upp 
sekretariatsledaren Helle Rettig. 
Hennes lön utgjorde en av de stora 
posterna i budgeten. Tyvärr blev 
stängningen en realitet tidigare än 
detta datum då Helle Rettig blev 
sjuk i mitten av mars och inte kunde 
komma tillbaka till sitt jobb. Någon 
vikarie anställdes inte för att sköta 
hennes uppgifter.

Samtidigt med besparingsåt-
gärder kom den framtida orga-
nisationen upp på agendan och 
resultatet blev att de enskilda med-
lemsföreningarna själva skall stå 
för servicen till sina medlemmar. 
De elektroniska verktyg som WA 
under årens lopp har investerat i, 
gör det möjligt att kommunicera 
över landsgränserna och hålla 
kontakt med medlemmarna. Det 
som fordras nu är att de som skall 
hantera dessa verktyg får den ut-
bildning som behövs för att de skall 
kunna användas på ett ändamåls-
enligt sätt. Den telefonservice, som 
sekretariatet tidigare har stått för, 
övertas också av medlemsfören-
ingarna. Vem som representerar 
vilken förening och när man kan 
ringa finns på annan plats i detta 
medlemsblad.

Apropå medlemsbladet: På grund av 
portokostnaderna kommer Curious 
att ges ut i två separata utgåvor, 
en för Kanada/USA och en för 
Australien/Nya Zeeland. Två utgå-
vor per år kommer det att bli med 
något utökat sidantal, men fortfa-
rande på de olika språken.

Som det ovanstående förhopp-
ningsvis illustrerar är förändringar-
na ganska stora. WA har drabbats 
och tyvärr också medlemmarna, 
vilket vi beklagar. Att gå från att ha 
anställd personal som kan sköta ar-
betsuppgifterna till personer, som 
också har andra arbeten eller åta-
ganden att sköta, sker inte över en 
natt. 

Det är vår uppfattning att det, liksom 
så mycket annat i tiden, är finanskri-
sen som är förklaringen. Vi värderar 
nämligen alltjämt vänskapsfören-
ingarnas grundidé som berättigad 
och en bra plattform att stå på inför 
framtiden.

Jørgen Dieckmann  Rasmussen
Ordförande för WA

Drabbad av finanskrisen?
4 Sömnlös i Seattle?
Seattle är en stor stad med en mängd 
möjligheter. Försök själv - det finns 
ingen anledning att ligga sömnlös i 
Seattle! 

8Jordbruk i fantastiska 
omgivningar
Väckarklockan ringer. Klockan är inte 
mer än fyra på morgonen och det är 
fortfarande mörkt och kallt ute. Månen 
är klar och det är frost i gräset. Just 
nu är lusten för en ny arbetsdag inte 
särskilt stor.  

10 Kanada - ett första besök
Någon riktig provinsgräns såg jag 
aldrig från bussens fönster men just 
vägskyltarna sa allt om att vi kommit 
in i en ny provins. 

12 Upplevelser i 
Australiens outback
Australiens outback är en speciell 
upplevelse. Inte bara landskapet är 
särskilt, men djurlivet är också an-
norlunda, både de stora och de små 
djuren. 
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Fram till sommaren 2009 flög SAS till 
Seattle, och många skandinaver an-
vände denna direkta förbindelse för 
semesterresor eller vid tjänsteresor. 
Sedan slutet av 1800-talet har många 
skandinaver bosatt sig i Seattle och 
dess omgivningar, eftersom områ-
dets natur, klimat och näringsliv har 
likheter med Skandinavien. 
 
Världsutställningen 1962
Om man inte kände till staden förut, 
så blev den känd världen över i sam-
band med världsutställningen 1962. 
Utställningens kännetecken var det 
närmaste futuristiska utsiktstornet, som 
kallades Space Needle, vilket det fort-
farande benämns. Den särskilda kon-
struktionen ingår idag i all marknads-
föring av staden. Alla turister med 
något mått av självaktning måste ta 
monorailen ut till tornet från centrum. 
Upp med hissen, kanske även äta i res-
taurangen, men åtminstone njuta av 
den vackra utsikten över staden och 
dess skyline inte minst på kvällen.
 
Vid foten av Space Needle ligger ett 
nöjesfält, så om det är barn med på 
resan, kommer man knappast ifrån 

att spendera några timmar här. Reser 
man utan barn, föredrar man kanske 
att besöka Rockmuseet med utställ-
ning om bland annat Curt Cobain. Jo, 
Seattle har verkligen sina hjältar.
 
Farmer´s Market
Även om många intressanta besöks-
mål ligger runt Space Needle, bör 
vi inte missa att besöka Farmer´s 
Market och Pike Place Fish Market. 
Frestelserna här är många då mark-
naderna ger ett fantastiskt urval 
av varor av utsökta kvalitéer. Mest 
uppmärksamhet drar nog fiskmark-
naden till sig genom ett överflöd av 
fisk. Benämningen ”havets frukter” 
träffar verkligen rätt - vilket urval av 
kända, men i synnerhet för oss okän-
da fisksorter. Plötsligt ökar ljudnivån 
som antyder att något är i görningen, 
en kund har valt en fisk, och den ska 
nu förpackas och göras klar att sän-
das iväg. Det svarar en av fiskhand-
larna för: med ett målinriktat kast 
från åskådarsidan slänger han den 
sålda fisken över alla åskådarna till 
kollegorna bakom. Detta händer un-
der rop och skrik och alla håller an-
dan tills fisken är säkert greppad och 

förpackad för att kanske skickas med 
post till valfri adress i Nordamerika, 
för det lovar man här att klara av. Det 
blir tyst igen, tills  nästa fiskhandlare 
sätter igång spektaklet än en gång. 
Det förvånade mig faktiskt hur länge 
jag blev hängande på detta ställe 
bara för att följa «flygfisken».
 
Ride a Duck
Trots de många erbjudanden vid 
centrum ville jag ta mig runt staden 
för att uppleva andra kvarter och se 
staden från nya vinklar. 
 
När jag besökte Space Needle hade 
jag sett företaget Ride a Duck som i 
amfibiefordon från andra världskri-
get erbjuder stadsrund- turer «på 
land och till sjöss». Jag beslutade 
mig för att prova, men undlät dock 
att göra ett besök i shoppen, vilket 
jag senare kunde jag höra, för alla 
andra hade investerat i en vissel-
pipa som de flitigt använde på föra-
rens kommando.
 
Turen gav en utmärkt introduktion 
till stadens historia, och det var en 
bra utsikt från det relativt höga 

Text: Jørgen Dieckmann Rasmussen  Foto: iStockphoto

Sömnlös i Seattle?

Seattle är en fantastisk stad med en mängd möjligheter!
-  Försök själv  - det finns ingen anledning att ligga sömnlös i Seattle
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Seattle är en fantastisk stad med en mängd möjligheter!
-  Försök själv  - det finns ingen anledning att ligga sömnlös i Seattle.

fordonet. Vi passerade hamnen, 
hörde om guldfeber, fiske, färjetra-
fik och baseball – och varje gång vi 
passerade ett Starbuck-café, fick vis-
selpiporna order att träda i funktion. 
Det blev blåst många gånger - det 
finns 58 Starbuck-caféer i staden, 
där kedjan grundades på 1970-talet.
 
Till sjöss
Efter en stunds körning omkring 
staden, där vi bl a hade passerat 
den rosa ”biltvättningselefanten”, 
känd från Disney- filmen Dumbo 
från 1941, kom vi ut till sjön Lake 
Washington där vi skulle testa fordo-
nets färdigheter till sjöss. Från att ha 
suttit högt, satt vi helt plötsligt lågt, 
men fordonet var lyckligtvis vatten-
tätt och rörde sig riktigt snabbt ge-
nom vattnet. Det var som att se upp 

i «kulissen» till Sömnlös i Seattle. 
Det var också skojigt att se Space 
Needle från sjösidan. En impone-
rande byggnad.
 
Det var under den här seglatsen, 
som vi hörde om Boeing-fabrikernas 
grundläggning, i och med att de för-
sta försöken med sjöflygplan gjor-
des på sjön. Detta ledde till idén 
med flygpost, och snart kom det 
passagerare med på postflygen. 

Det var grunden för bildandet av 

flygbolaget United Airlines, som är 
världens äldsta flygbolag.
 
Missa inte att vara med på en tur 
med «Ride a Duck» om vägarna le-
der er till Seattle.
 
Mot Syd och Nord
Som nämnts är Seattle en bra ut-
gångspunkt för turer i såväl västra 
Kanada som västra USA. Oavsett om 
du kör mot söder eller norr, finns det 
möjlighet att höra och se mycket om 
flygplan. Mellan Seattle och Tacoma 

Airport ligger det imponerande 
Museum of Flight, ett fantastiskt stäl-
le för små och stora pojkar. Där kan 
man bl a se äldre exemplar av ame-
rikanska presidenters flygplan. Kör 
man den ungefär tre timmar långa 
turen till den kanadensiska gränsen, 
kommer man förbi staden Everett, 
där det finns möjlighet att komma in 
och se Boeingfabriken och höra och 
se den nya Dreamliner och andra 
mer bekanta modeller. Kör man väs-
terut till Port Angeles, kan man ta en 
färja som går till centrum av Victoria, 
som ligger på Vancouver Island och 
är residensstad i British Columbia.
 
Seattle är en stor stad med en 
mängd möjligheter. Försök själv - 
det finns ingen anledning att ligga 
sömnlös i Seattle! 
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Jag hoppar i arbetskläderna och 
drar ner mössan långt över öronen. 
Med en kopp varmt te i handen ger 
jag mig ut till de små grisarna, som 
fortfarande ligger och sover hos 
suggan i sin lilla stia. 

Det är onsdag, vilket är avvänj-
ningsdag, och då börjar dagen så 
tidigt. Det gäller att stänga barack-
erna så länge både suggan och 
smågrisarna är inomhus. Det gör de 
kommande två timmarnas arbete 
mycket lättare. 

Det ljusnar nu i horisonten, och vär-
men börjar sprida sig i kroppen - det 
är inte så farligt trots allt. Tänk dig 
att få arbeta mitt i den nyzeeländska 
naturen från morgon till kväll! Den 
upplevelsen måste prövas och jag 
kan verkligen rekommendera den. 

Under min utbildning till bonde 
bestämde jag mig för att se hur 

jordbruket fungerade utanför 
Danmark. Jag for därför till Nya 
Zeeland för att prova på svinupp-
födning. Jag fick jobb hos en jord-
brukare strax utanför Christchurch, 
som hade 400 suggor. Det var en stor 
kontrast till de moderna grisfarmar 
vi har i Danmark, men upplevelsen 
var värd hela besväret. 

I Danmark slaktas upp till 23 miljo-
ner svin, på Nya Zeeland slaktas 
800.000 grisar.  Det är inte fläskpro-
duktion som Nya Zeeland är mest 
känt för, vilket framgår av hur myck-
et de producerar. Däremot är landet 
välkänt för sin mjölkproduktion och 
fårskötsel, och vin, frukt och grön-
saker förstår de sig också på i Nya 
Zeeland. 

Korna på bete året runt 
Klimatet på Nya Zeeland lämpar 
sig väl för mjölkproduktion då korna 
kan gå på grönbete hela året. Det 
enda stället där korna har tak över 

huvudet är vid mjölkningen, men 
det är inte för kornas skull! Speciellt 
på Nordön är det ett stort antal mjölk-
kor som trivs på den gröna marken. 
På Sydön är det främst i trakten 
kring Canterbury. Klimatet är inte 
optimalt för mjölkkor på grund av 
den låga nederbörden i dessa om-
råden. Därför krävs det tillgång 
till stora mängder vatten om man 
skall bedriva mjölkproduktion här. 
Det har dock varit svårt att få den 
mängd vatten som behövs under de 
senaste decennierna. Följaktligen 
pumpas en stor del av vattnet som 
mjölkproducenterna använder från 
den västra delen av södra Alperna. 
Om inte den möjligheten fanns, 
vore det omöjligt att driva någon 
form av jordbruk på östra Sydön. 
 
3.000 kor som väntar på att mjölkas! 
Mjölkproducenterna är mycket ef-
fektiva på Nya Zeeland och såle-
des mycket duktiga. En sak som de 
gör på ett helt annorlunda sätt än i 

Danmark är planeringen av kalv-
ningsperioden. På Nya Zeeland kal-
var 90% av korna under våren, med-
an kalvningen i Danmark sprids ut 
under hela året. Att de gör så beror 
på att kalvarna har bäst chans att 
få en bra start på våren. Det ger en 
mer livskraftig ko. 

3,8 miljoner invånare och 38 miljoner får 
På de områden i Nya Zeeland där 
det är omöjligt att bedriva någon 
annan typ av jordbruk, betar lan-
dets många får. Fåren betar av de 
många högslätterna, så de inte väx-
er igen. Denna form av jordbruk le-
der också till utmaningar på grund 
av den globala uppvärmningen. 
På flera platser i de högsta områ-
dena växer det inte längre tillräck-
ligt med gräs. Detta innebär att få-
ren måste drivas längre ned för att 
hitta föda, och därmed begränsas 
deras betesmark. Det har inneburit 
att marken, för några av fårupp-
födarna, sjunkit i värde, eftersom 
den inte längre är brukningsbar. 

I Danmark slaktas
ca 23 miljoner grisar,
på Nya Zeeland
slaktas ca 800.000 grisar.

Fåraveln klarar sig dock ganska bra 
ändå, eftersom det fortfarande finns 
38 miljoner får på Nya Zeeland!  
 
Nya Zeeland är också känt för 
sin produktion av vin. Särskilt i 
Marlborough-regionen i norra delen 
av Sydön produceras mycket vin. 
Områdena runt staden Waipara är 
riktigt bra platser för vinproduktion, 
eftersom antalet soltimmar, lämplig 
vind och ett fåtal dagar med nattfrost 
utgör gynnsamma förutsättningar. 
Det är oerhört spännande att både 
se och höra hur en riktig producent 
kan berätta om väder och vind. 
Dessa två parametrar är de viktigas-
te faktorerna för ett gott vin. Mycket 
kan göras efter det att druvorna 
plockats, men om de inte har haft de 
bästa förhållandena före skörden, är 
det svårt att göra det perfekta vinet. 

Bruce Thomas Greystone, Waipara 
talar om vikten av stabilt väder
Frukt och grönsaker odlas främst i 
varmare områden i norra delen av 

Sydön. Här är det inte långt mellan 
de höga gurkväxterna och de små 
bärbuskarna. 

Andra grödor, som Nya Zeeland är 
känt för är kiwifrukt och avocado. 
Liksom vin kräver de ett gynnsamt 
klimat. 

Som nämnts är jordbruket på Nya 
Zeeland mycket mångsidigt, vilket 
är bra för ett land som ligger så iso-
lerat som Nya Zeeland. Några av 
de produkter som produceras, ex-
porteras främst till Australien och 
Japan eftersom de inte kan avsättas 
på den nya nyzeeländska markna-
den. Livsmedel som importeras från 
Australien är ofta billigare än de 
som produceras på Nya Zeeland. 
Denna utveckling är ett stort hot mot 
Nya Zeelands grisproduktion. 

Detta innebär att allt färre jordbru-
kare på Nya Zeeland ägnar sig åt 
svinproduktion, utan inriktar sig på 
produktion av mjölk. 

Jordbruk i fantastiska 
omgivningar

Väckarklockan ringer. Klockan är inte mer än fyra på morgonen och det är 
fortfarande mörkt och kallt ute. Månen är klar och det är frost i gräset. 
Just nu är lusten för en ny arbetsdag inte särskilt stor.  

Bruce Thomas Grey Tone viner, Waipara talar om 

vikten av stabilt väder.

3.000 kor som väntar på att mjölkas!

Text och foto: Peter Juhl; Fredericia
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Orsak och handling
Att åka buss mellan Toronto och 
Montreal tar runt 6 timmar men trots 
att det bara ges tillfälle till ett kort 
stopp (ungefär halvvägs) så känns 
inte resan särskilt jobbig. Bussen är 
bekväm, modern och utrustad med 
luftkonditionering som gör sitt jobb. 
När jag åkte österut var det också så 
pass lite folk att jag fick ett eget dub-
belsäte. Det gör en hel del för komfor-
ten. Desto jobbigare är utsikten från 
bussfönstret. Trist är bästa ordet. Det 
ultimata är tillgång till egen bil så 
att man kan välja bort trista motor-
vägar, men ibland får man hålla till 
godo med vad man får.

Anledningen till att jag överhuvudta-
get befann mig på en buss i Kanada 
var en väns stundande bröllop. Han 
hade tjatat i sju år om att jag skulle 
komma över men det krävdes till slut ett 
giftermål innan jag äntligen kom iväg.

Min vän är den sortens människa som 
tror att allt ordnar sig och att man inte 
behöver planera, medan jag själv fö-
redrar att förbereda mig och gärna 
ha någon sorts plan. Tyvärr resul-
terade detta i att jag, mot min vilja, 
blev tvungen att sätta mig på planet 
till Kanada, helt utan resplan, då jag i 
fyra månader, utan framgång, försökt 

få uppgifter om deras schema och 
planer fram till bröllopet. Det gör jag 
aldrig om! Visst ska resor vara impul-
siva och bjuda på överraskningar 
men något mått av planering krävs 
nästan alltid, speciellt om man ska 
vara borta i en månad. Det blev nu så 
att jag landade en torsdag kväll och 
fick sen sitta hela fredagen med en 
bärbar dator i knä och försöka få ihop 
en resplan till kommande tisdag. Det 
var smått frustrerande då vandrar-
hem var uppbokade vissa nätter och 
bussbiljetterna gick upp och ner i pris 
beroende på avgångstider och da-
tum, så jag fick trixa och prova olika 
alternativ. Det mesta löste sig under 
fredagen men det var först på lörda-
gen jag kunde betala det sista. Trots 
att det ordnade sig så är det inget jag 
vill gå igenom igen, en resa i Kanada, 
under högsäsong, bör planeras lite ti-
digare än bara någon dag i förväg. 
Om inte för den mentala hälsans 
skull så för plånboken, det blir betyd-
ligt billigare att boka bussar lång tid 
i förväg.

Jag hade inte hunnit vara i Ontario 
mer än några dagar innan jag for 
över provinsgränsen till Quebec så 
jag visste inte riktigt vad som väntade.
I Ontario är alla vägskyltar tvåsprå-
kiga - engelska och franska - men så 

fort bussen passerade gränsen in till 
Quebec så blev skyltarna bara en-
språkiga - på franska. Jag kan förstå 
att det anses provocerande för invå-
narna i Ontario att de måste skylta 
på två språk medan de i Quebec inte 
alls behöver vara tillmötesgående 
mot dem. Någon riktig provinsgräns 
såg jag aldrig från bussens fönster 
men just vägskyltarna sa allt om att 
vi kommit in i en ny provins. En an-
nan sak som visade på skillnaderna 
var husen, i Ontario var de i tegel och 
sten medan det i Quebec plötsligt 
fanns hus i trä och med ett helt an-
nat utseende. Det kändes faktiskt mer 
europeiskt än nordamerikanskt, och 
det redan direkt vid provinsgränsen.

Väl framme i Montreal var det kväll 
och jag slängde mig snabbt ner i un-
derjorden för att ta Metro till vandrar-
hemmet. Bussresan dagen efter var, 
som tur var, bara hälften så lång (ca 
tre timmar) och när jag kom fram till 
Quebec City så hälsades jag av en 
efterlängtad sommar - strålande sol 
och över +30 grader! Äntligen! Efter 
dagar av regn var det mer än be-
hövligt. Mitt vandrarhem låg väldigt 
centralt i gamla delen av staden och 
under min vistelse (tre nätter) hann 
jag i stort sett bara utforska just den 
gamla delen. Hade jag vetat att det 

Kanada - ett första besök

Någon riktig provinsgräns såg jag aldrig från bussens fönster men just 
vägskyltarna sa allt om att vi kommit in i en ny provins.

Text: Jenny Jansson  Foto: iStockphoto

fanns så pass mycket att se och göra 
i den så charmiga staden så hade jag 
sett till att kunna stanna längre. Tänk 
vad lite planering kan göra.

En guidad tur, eller två, tre, 
fyra stycken
Stadens mest kända byggnad är nog 
utan tvekan »Le Chateau Frontenac« 
och som tur är så finns det en möjlig-
het för alla att se lite mer av detta tju-
siga hotell. För oss som inte har råd att 
ta in på detta exklusiva ställe så åter-
står en guidad tur om vi vill se mer 
än bara lobbyn. Guiderna bär tidsty-
piska kläder från förra sekelskiftet och 
lever sig in i sina roller på ett trevligt 
sätt. Guiden jag hade var en ung so-
cietetsdam, full av skvaller om hotel-
let och dess dignitära gäster. Medan 
vi gick runt såg jag även en kokerska, 
och en butler, skymta förbi med andra 
grupper. Är man intresserad av arki-
tektur och historia, eller bara nyfiken 
på detta vackra hotell så är en guidad 
tur värt pengarna.

Dagen innan jag lämnade Toronto så 
hade jag gått med på en guidad tur 
i parlamentet (de är gratis) så natur-
ligtvis ville jag göra det samma när 
jag fick chansen i Quebec City. Rent 
politiskt skiljer sig parlamenten inte 
så mycket åt men inredningsmäs-
sigt så är skillnaderna rätt markanta. 
Det i Toronto går i rött och brunt och 
för tankarna till England medan det i 
Quebec City går i blått och vitt och är 
väldigt inspirerat av Frankrike. Något 
annat som skiljde sig väsentligt var 
säkerheten. I Toronto var det bara att 
gå in, anmäla sitt intresse, och sedan 
följa med på en guidning. I Quebec 

City var jag först tvungen att uppvisa 
identitetshandling och sedan gå ige-
nom en säkerhetskontroll a la flyg-
platser - min väska skannades och jag 
fick passera genom en metalldetektor. 
Vet man inte mycket om Kanadas poli-
tiska historia så kan jag varmt rekom-
mendera dessa två guidade turer då 
i alla fall jag känner att jag fick lära 
mig en hel del. 

Min tredje, och fjärde, guidade tur 
i Quebec City skedde inne på cita-
dellet, den största turistattraktionen i 
staden. Först en promenad runt själ-
va citadellet och sedan en tur inne i 
Govenor Generals residens (som lig-
ger inne i citadellet). Just den dagen 
så var hela citadellet fullt av militä-
rer och deras familjer då det visade 
sig vara en speciell ceremoni (som 
bara sker vart annat år). Det innebar 
också att självaste General Govenor 
- Michaelle Jean var där. Hon syntes 
dock inte till under de två rundvand-
ringar jag var med på. Det negativa 
med att hon fanns på plats var att det 
innebar att guidningen i hennes resi-
dens inte kunde inkludera något av 
de privata rummen, utan vi fick hålla 
till godo med den officiella delen. Om 
någon som läser detta inte vet vad en 
Kanadensiskt General Governor gör 
så är ni i gott sällskap! När jag frå-
gade mina kanadensiska vänner så 
visste inte ens de riktigt vad ämbetet 
innebär, så vi nordbor behöver inte 
skämmas alltför mycket för vår okun-
skap om Kanadas politik. På grund 
av detta var det med en viss stolthet 
jag en vecka senare kunde informera 
mina kanadensiska vänner om vad 
befattningen innebär. 

 Att jag inte fick se några av de priva-
ta rummen uppvägdes av att jag fick 
se »Batisse X«, den 22 bataljonens 
get, av tibetanskt ursprung. Jag ska 
inte gå in på historien om 22 bataljo-
nen här men den har alltså en levan-
de get som maskot. En otroligt duktig 
get som redan som liten kid får lära 
sig att gå och stå fot, plus allt annat 
som en militär get kan tänkas kunna. 
Guiden berättade att två militärer 
har i uppgift att bara ta hand om 
Batisse på bästa sätt. Som namnet 
antyder, Batisse X, så har det funnits 
nio andra Batisse före denna. Den 
första Batisse kom till Quebec City, 
som gåva från drottning Victoria, och 
det är hans ättling, i rakt nedstigande 
led, som idag går på parad. Drottning 
Victoria hade i sin tur fått geten av 
shahen av Persien men varför hon 
sedan gav den till 22 bataljonen fick 
vi aldrig reda på. Inne på citadellom-
rådet finns ett litet museum och där 
inne står »Batisse VI« uppstoppad. 
Vart de andra »Batissarna« tagit vä-
gen glömde jag att fråga!

Nu hade min månad i Kanada verkli-
gen börjat på allvar, och trots sämsta 
sommaren i mannaminne, och det 
lilla område jag bara hann se, så fick 
jag ett mestadels gott intryck av lan-
det och dess invånare. Jag återvän-
der mer än gärna! 

Links
www.coachcanada.com
www.orleansexpress.com
www.fairmont.com/frontenac/
www.lacitadelle.qc.ca
http://www.hihostels.ca/quebec/en/
index.aspx?sortcode=2.7

QuebecMontreal
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På flera campingplatser i ”out-
backen”, hade vi det stora nöjet att 
få besök av de lokala invånarna - 
ja det är inte aboriginer jag menar, 
utan de fyrbenta pälsklädda lokala 
invånarna.
   
Kängurur och dingor
Både i Litchfield nationalpark och i 
Nitmiluk nationalpark fick vi både 
kvälls- och morgonbesök av de fi-
naste små kängurur (wallabyes) - 
ett par av dem var mycket nyfikna 
och sociala och de kom mycket, 
mycket tätt inpå oss, om vi satt stilla i 
våra campingstolar. En av de unga 
kom så tätt inpå att jag kunde känna 
honom på kinden, som dock fick ho-
nom att hoppa bakåt. Det är inte det 
vanligaste för kängurur att göra så, 
men härligt mjuk var han, och da-
gen var räddad för Kirsten som inte 
kan låta djuren vara i fred.
 

Upplevelser i 
Australiens outback

På en campingplats vid Yellow 
Waters i Kakadu nationalpark, hade 
vi nöjet att stifta bekantskap med 
dingor. Detta är några magra djur, 
som om natten välter soptunnorna 
för att hitta lite föda, men vi såg också 
en annan sida av dessa djur - det lek-
fulla, hundliknande uppträdandet.
 
Vi kunde tydligt se att de valda 
ut några människor, som de ville 
skrämma - de kom löpande snabbt 
bakifrån och direkt till de perso-
nerna, de hade valt ut. Med oss fick 
de inte ut något av den taktiken, för 
Kirsten kunde som vanligt inte låta 
bli att behandla dem som hundar 
och började tala  ” hundspråk ”   med 
dem. Det förstod de, så det var inte så 
kul att försöka skrämma oss. Men vi 
såg deras taktik i fullt utförande mot 
ett par unga flickor, som sprang skri-
kande bort medan de vinkade med 

armarna. Jag uppfattade ett leende 
på läpparna hos en av dingorna.

Den ena dingon skulle också försöka 
skoja med oss. Jag fick mig en tupp-
lur inne i husbilen i eftermiddags-
hettan, och Kirsten satt utanför och 
läste. Så kom dingon till bilen och 
började snoka. Hon fortsatte läsa, ef-
tersom vi inte hade någon mat utan-
för bilen, så hon lät honom bara sno-
ka. Men efter några minuter var han 
ungefär tre meter från bilen kikande 
på henne med sitt huvud på sned, 
och i munnen hade han Svend Eriks 
ena sandal. Hon flög upp ur stolen 
och började jaga honom, och när 
vi hade sprungit runt som i en ring, 
släppte han sandalen från munnen, 
gick en meter bort från mig medan 
jag hämtade sandalen. Jag är över-
tygad om han ville leka med mig, 
och jag tyckte också att det var en 
rolig lek – eftersom den inte hade bi-
tit något hål på sandalen.
  
Nästa morgon hade vi fantastiskt 
roligt. Vi hade kvällen före, vist av 
skadan, samlat in allt i bilen. Men 
andra campare, som inte varit så 
förutseende, använde de första mor-
gontimmarna till att vandra runt på 
platsen för att hitta sina handdukar, 
underkläder, ficklampor och andra 
personliga ägodelar.
 
Jo, dingor är djur med humor. Under 
natten hörde vi dem många gånger 
”yla mot månen” - det var nog varje 
gång en av dem hade fått tag på 
något som tillhörde en människa. 
Upplevelser av djur är något av det 
bästa man kan ha.   

Text: Kirsten och Svend Erik Hornbak, Assens  Foto: iStockphoto

Australiens outback är en speciell upplevelse. Inte bara landskapet är särskilt, men 
djurlivet är också annorlunda, både de stora och de små djuren.

Red Back spider.
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De små djuren
Jag har som kvinna alltid varit lite 
sjåpig när det gäller renlighet och 
smådjur i ett badrum. En spindel i 
storleken av en 50-öring kan få hå-
ret på armarna att resa sig. Men 
när man har rest i Australiens «out-
back», får man pröva sina gränser.
 
Sällskap på toaletten
Toalettförhållanden och kvaliteten 
på dessa spänner över alltifrån ett 
enkelt hål i marken hjälpligt skylt 
av ett skynke, till förhållanden som 
påminner om offentliga toaletter på 
järnvägsstationer, till rena och näs-
tan danska förhållanden.
 
En sak har dock blivit en fast rutin 
för mig - oavsett hur brådskande 
det är - så blir toalettsitsen, när en 
sådan finns - alltid lyft för att bli un-
dersökt särskilt efter spindlar. Den 
lilla röda, som har så grymma histo-
rier knutna till sig, har jag besparats 
ifrån, så vad jag kraftfullt har viftat 
bort från sätet har varit småkryp 
som flugor, myggor, små spindlar 

och en mängd andra småinsekter, 
som jag inte vet namnen på.
 
Under besöket är min blick aldrig 
lugn: golv, tak, väggar och annat 
blir ständigt utforskat efter inkräk-
tande objekt från djurriket. Om jag 
har tur blir jag inte störd ytterligare, 
men ibland får jag besök av troll-
sländor, ödlor, gräshoppor i alla 
färger och storlekar, kackerlackor 
etc, för att inte tala om grodor. Dessa 
är ett alldeles särskilt kapitel i bad  
och toalettutrymmen. De finns från 
de «mest charmiga» som är en cm 
små, ljusgröna varelser som kilar 
iväg när man närmar sig, över till 
den mycket vackra, gröna lövgro-
dan som är cirka fyra cm. De sitter 
och tittar vänligt på oss, så de kan 
man på diplomatiskt vis dela loka-
len med. Men när det gäller paddor 
på upp till 20 cm i storlek - dem ar-
gumenterar man inte med! Har de 
lagt beslag på den toalett, som du 
avser att använda, fortsätter man 
lätt till en annan toalett, som inte är 
«upptagen» och överlåter det andra 

utrymmet till herr eller fru Padda.
 
Badrummen har man heller inte själv
Badrummen är också värda en sär-
skild studie. Allt här downunder är 
nästan det omvända: vi kör på den 
vänstra sidan av vägen, månen lig-
ger tvärtom, svanarna är svarta osv, 
och kranarna för kallt och varmt vat-
ten sitter (oftast) vice versa, så när 
man inte har läsglasögonen på sig 
i badet, får man ofta antingen varm 
eller kall dusch. Med den rådande 
temperaturen på platsen är det sist-
nämnda att föredra. Alla dina vän-
ner från toaletterna förekommer 
också i badrummen, så vi hälsar 
snyggt på varandra och lever upp 
till mottot, «Spara Vatten - bada med 
en vän».
 
Jag undrar hur lång tid det tar, när 
man har återvänt till kakelförsedda 
och kliniskt rena badrum hemma, 
innan man har glömt hur spän-
nande varje besök var hos alla 
två-, fyra- eller sexbenta vänner i 
Australiens outback? 
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Det har redan hänt mycket i år. På den positiva sidan 
kan nämnas att avtalet med Kilroy Travels nu är klart 
och undertecknat och medför samma fördelar som 
avtalet med Jysk Resebyrå. Vi har också haft en ge-
mensam temakväll i maj om att arbeta och studera i 
Australien/Nya Zeeland.

På den negativa sidan noteras att WA på grund av 
ekonomiska skäl har sett sig nödsakad att säga upp 
sekretariatsledaren Helle Rettig per den 31 maj. Se 
också ledaren. Helle Rettig har varit sjukskriven under 
större delen av våren och detta har givetvis inneburit 
ett avbräck i den service som medlemsföreningarna 
genom WA ska ge våra medlemmar. Det har också 
medfört att enkäten beträffande vår verksamhet inte 
har gått ut till medlemmarna.

På representantskapsmötet (WAs högsta beslutande 
organ) i Köpenhamn den 15 maj diskuterades olika 
möjligheter att begränsa WAs utgifter. Den största 
utgiftsposten, förutom sekretariatsledarens lön, är 
Curious. Olika förslag framfördes beträffande Curious 
framtid. Skall medlemstidningen ges ut digitalt el-
ler i pappersform? Skall språket vara engelska eller 
svenska? Skall det ges ut två tjockare nummer per år 
eller fyra som nu? Frågorna är många och ett sätt att 
få grepp om vad våra medlemmar tycker är att ställa 
frågor till dem. Framför gärna dina synpunkter spon-
tant eller vänta till dess frågor dyker upp på hemsi-
dan. Det är viktigt att vi fattar beslut som en majoritet 
av medlemmarna står bakom.

Det är i dagsläget inte aktuellt att anställa någon ny 
sekretariatsledare, vilket innebär att föreningarna får 
ta över en hel del av dessa uppgifter. En fördel är att 
vi får större möjligheter att använda hemsidan på ett 
funktionellt sätt. Vår ambition är att göra den mera ak-
tuell, mera interaktionell och öppnare.

Till sist hoppas jag att alla har haft en skön sommar 
och ser fram emot en härlig höst!

 
Bästa hälsningar

Erwin Apitzsch
Ordförande

Årsmöten
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm den 
10 april.  Samtliga styrelseledamöter som var  i tur att 
omväljas fick förnyat förtroende. Av verksamhetsbe-
rättelsen framgick att styrelsen under året genomfört 
ett antal informationstillfällen om olika resmål, vilka 
dock i vissa fall lockat allt för få deltagare. Eftersom 
revisionsberättelsen ej förelåg från revisorn tvingades 
årsmötet hänskjuta de ekonomiska frågorna till ett ex-
tra årsmöte i Nässjö lördagen den 29 maj kl.13.00 på 
Hotell Högland i samband med styrelsens ordinarie 
möte. Detta extra årsmöte beviljade ansvarsfrihet och 
fastställde bokslutet.
 Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att under-
söka möjligheten att skapa en sammanslagning med 
vänskapsföreningen för Australien och Nya Zeeland i 
Sverige. En organisation som fungerat väl i Norge i över 
10 år. De båda föreningarna i Sverige, den i Norge och 
de båda danska föreningarna ingår för övrigt i den ge-
mensamma organisationen som svara för utgivningen 
av tidningen Curious och föreningarnas gemensam-
ma administration, som för närvarnade håller på att 
omarbetas.
 Bakgrunden till uppdraget om sammanslagning är 
att medlemsantalet är vikande. Vidare kan framhållas 
att föreningarna sedan två år har den gemensamma 
tidningen för alla fyra vänskpasländerna.

Styrelsen
Vid styrelsens möte i Nässjö behandlades uppdraget 
och kontakterna med den andra styrelsen har tagits.  

Styrelsen planerade för den gemensamma aktiviteten 
med  resebyrån KILROY i september. Vidare informa-
tion om höstens verksamhet kommer att finnas på vår 
hemsida. Styrelsen vill ännu en gång påminna alla 
medlemmar att anmäla sina e-mailadresser så att in-
formation och kallelser snabbt och enkelt kan skickas 
ut.
 I första numret av Curious redovisades det nya sam-
arbetet med resebyrån KILROY. Det är vår förhoppning 
att många medlemmar har hittat ett bra utbyte och god 
kontakt med KILROY. Hör av er till någon av oss i styrel-
sen om det är något som ni önskar att vi ska utveckla 
vidare tillsammans med resebyrån.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Axel Sandahl, Falkenberg   
axel.sandahl@curiousexplorer.se 
Vice ordförande: Göran Wallén, Lund  
Sekreterare: Margareta Ek, Bankeryd
Kassör: Roger Hallman, Gävle 
Ledamot: Marie Östlund, Upplands Väsby

Kom till Kilroy Live 2010 i Göteborg och Stockholm – se 
sida 18 med vidare information

Med förhoppning om att alla medlemmar haft en skön 
sommar med goda upplevelser av våra medlemsländer 
vare sig Ni är på resande fot eller reser i fåtöljen med 
detta nummer av Curious.

Axel Sandahl

Information från vänskapsföreningen för Kanada och USA ANZFS
Vänskapsföreningen Australien – Nya Zeeland



Utforska världen med KILROY!
Våra bästa tips till Australien, USA, Kanada och Nya Zeeland!

0771 - 545 769 STOCKHOLM - GÖTEBORG - LUND - UPPSALA www.kilroy.se

Nya Zeeland

USA

Kanada

Australien

Upplev mytomspunna och magiska Ayers Rock 
(Uluru) i heta Australien på en 3 dagars “Safari in 
style”. Guide, transport, boende och mat ingår. 
Startar och avslutas i Alice Springs. Fr. 4950:- 

Som medlem sparar du 250:-

Åk på roadtrip i USA! Du bestämmer själv tempot och 
var du vill stanna - USA är ju som gjort för att köra bil! 
1 vecka i Florida inkl. försäkringar. 
Fr. 1670:- 

Som medlem betalar du 1586:-

Gör dig redo för berg, sjöar och glaciärer och följ med 
på en Canadian Rockies äventyrstur under 10 dagar. 
Ta dig fram med, kanot, cykel och till fots. Startar och 
avslutas i Seattle. Ex. Flyg. Fr. 17.325:- 

Som medlem sparar du 870:-

Upplev Nya Zeeland på en 13-dagars äventyrstur! 
Paddla kanot, vandra på glaciärer, hoppa fallskärm,  
och massor av annat! Inkl. boende och måltider.
Start i Auckland, avslutas i Christchurch. Fr. 10.975:- 

Som medlem sparar du 549:-

Som medlem får du naturligtvis även rabatt på flyg och andra produkter! Som medlem får du naturligtvis även rabatt på flyg och andra produkter! 

Som medlem får du naturligtvis även rabatt på flyg och andra produkter! Som medlem får du naturligtvis även rabatt på flyg och andra produkter! 

1918

Allt fler väljer att resa ”off the beaten track”, det vill 
säga på egen hand. För att möta denna ökade efter-
frågan och råda bot på behovet av guidning, slår den 
stora utlandsmässan ”KILROY live” upp dörrarna i 
Göteborg på fredag 10 september. Och redan dagen 
efter är det stockholmarnas tur. 

Vänskapsföreningens resepartner KILROY travels och 
utlandsutbildningsförmedlaren KILROY education har 
bjudit in en lång rad spännande reseleverantörer och 
attraktiva utbildningsinstitutioner från hela världen för 
att erbjuda guidning och inspiration. Under dessa två 
fullspäckade dagar kan du mingla runt bland KILROYs 
egna reseexperter, lyssna på spännande föredrag och 
köpa reseprodukter till mässpriser. På mässan finns 
också möjlighet att träffa ett stort antal representanter 
från universitet och college i Australien, Nya Zeeland 
och USA. För idrottande ungdomar finns chans att få 
reda på allt kring de eftertraktade idrottsstipendierna 
i USA. 

CSN finns på plats, liksom Arbetsförmedlingens ut-
landsenhet EURES och en organisation för volontärre-
sor för dem som vill utforska möjligheter till jobb, prak-
tik och volontärarbete utomlands. 

I Stockholm utökas mässan med ett tjugotal resele-
verantörer, vars produkter sträcker sig från kittlande 
äventyrssporter på Nya Zeeland, segling i Australien 
och båtluff bland paradiska öar på Fiji till trekking i 
Nordamerikas andlöst vackra bergsområden. 

KILROY live är ingen renodlad studie- eller resemäs-
sa, utan är tänkt att guida och inspirera alla som vill 
resa, studera, idrotta eller arbeta utomlands. 

Som medlem i Vänskapsföreningen får du dessutom 
massor av unika rabatter och spännande erbjudan-
den! Mässan har självklart fri entré.

Tid och plats:
Göteborg, 10 september, Radisson Blu, 
Hamngatan 59-65,  kl. 14.00 – 18.00

Stockholm, 11 september, Ambassadeur, 
Kungsgatan 18, kl. 12.00 – 17.00

Kontakt och bakgrundsinformation: 
Madeleine Lindahl, Marketing Manager
mali@kilroy.se
0709-108330

Höstens stora utlandsmässa



Vill du skriva i Curious?

Har du varit på en längre resa i något 
av våra destinationsländer? Har du 
erfarenheter och tips som du vill dela 
med dig till andra medlemmar, ta då 
kontakt med curiousexplorer.se.
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