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Bli medlem I
Australiska Nya Zeeländska
vänskapsföreningen

Medlemsavgift 150:- kalenderår. Förutom vår medlemstidning erhåller
du en mängd rabatter hos företag och föreningar som vi samarbetar
med. Att bli medlem utvecklar och lönar sig! Inbetalning till PlusGiro
konto 54 81 31-2. Uppge namn, ev. medlemsnummer och e-postadress.
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OrdförandeN har ordet

UNDER

Premiär
för Down
Under
Äntligen, nu är vår nya medlemstidning klar. Numret ni håller
i handen är vårt premiärnummer Nr 1, så vårda det ömt, eller förresten slit och bläddra i det. Down Under är tänkt att inspirera till
resor och upplevelser i våra länder Australien och Nya Zeeland så
låt tidningen vara med både i ryggsäcken eller på nattduksbordet.
Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen inleder en ny fas
i och med utgivningen av vår nya medlemstidning, vi står nu för
första gången på helt egna ben.
Tidigare har vi samarbetat med våra kollegor i Danmark och
Norge, visst kommer vi att samarbeta i framtiden också speciellt
vad det gäller sådant som våra medlemmar kan ha nytta av. Men
från och med nu kan vi själva bestämma vad vi vill skriva om,
vilka arrangemang vi vill genomföra, allt med fokus på Australien
och Nya Zeeland.
Vi kommer att göra allt i vår makt för att du som medlem ska
få ut så mycket av ditt medlemskap som möjligt. Vi kommer att
lyssna på er, våra medlemmar, vad vill ni att vi ska skriva om, vilka
medlemsförmåner saknar ni, vilka arrangemang vill ni uppleva på
hemmaplan. Skriv till oss och berätta. I premiärnumret beger vi
oss bland annat på turné i Australien med undertecknad, vi besöker en nationalpark i Nya Zeeland. Tveka inte att komma fram
och hälsa på oss i samband med våra arrangemang som inleds
runt om i Sverige redan i sommar. Följ oss även på Facebook!
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Erwin Apitzsch ser fram emot tips och idéer från
medlemmarna och är tillsammans med övriga styrelsen
med stor entusiasm inställd på att göra föreningen till en
livlig och händelserik organisation.

5 På vandring i
Abel Tasman National Park
På södra ön i den nordvästra delen finns Nya
Zeelands minsta men kanske vackraste
nationalpark: Abel Tasman National Park

På turné i Australien 6
Följ med det svenska rockbandet Lars Wallin &
The TribeLars från kust till kust i Australien.
11 spelningar i allt från legendariska
rockklubbar, vardagsrum till mytomspunna
skivaffärer

10 Physiotherapy teaching
exchange with Melbourne
Physiotherapy at the well-established University of
Melbourne is organized within the Faculty of Medicine
which has a strong research profile.

Bli medlem i
Vänskapsföreningen 11
Medlemsförmåner och senaste nytt om evenemang.

12 Yrket tog honom till Darwin
Yrkesskickligheten fick Mats att flytta från
Tomelilla i Skåne till Darwin i Norra Territoriet.

Australiska viner 13
Vin har inte alltid varit det som man förknippar
Australien med. Men under senare år är det många svenskar
som upptäckt de goda australiska vinerna och som också
passar på att göra sin semester i Australien till en vinresa.

14 Jobba i Australien
Lars Wallin
Chefredaktör

Down Under
c/o Erwin Apitzsch
Nordmannavägen 4
224 75 Lund

Att wwoofa sig runt i Australien och Nya Zeeland
blir precis som working holiday allt populärare.

Redaktion
Chefredaktör: Lars Wallin
lars@larswallin.nu
0737544020
Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch
erwin.apitzsch@psychology.lu.se
0708144865

Skribent: Åsa Lövendahl
asalofvendahl@hotmail.com
0734437720

Redaktionen delar ej
nödvändigtvis åsikter som
framförs i artiklar.

På omslaget: Joe Watson,
White Cockatoo
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OrdförandeN
har ordet
Detta mervärde kan utgöras av vår tidning med aktuella reportage och
vackra bilder, men också av kontakten mellan medlemmarna. Intressegrupper för olika ändamål kan bildas, till exempel att tillsammans åka
till Australian Open i tennis eller VM i rugby på Nya Zeeland. Man kan
alltså gemensamt planera och genomföra en resa och sedan dela med sig
av sina erfarenheter i form av en artikel i Down Under eller en blogg på
hemsidan. Men det kan också finnas andra mervärden. Varför är just du
medlem i Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen? Föreningen
är till för sina medlemmar och vi i styrelsen är lyhörda för vad ni vill att
vi skall göra. Hör gärna av dig med tips på aktiviteter.

Down Under är det nya namnet på vår
tidskrift då vi nu är en helt och hållet
oberoende förening. World Association
of Friendship Societies (WA) upphörde
att existera den 31 december 2010 och
därmed lades tidningen Curious Explorer ned. Vår ambition är att ge ut två
nummer av Down Under i år, för att
från och med nästa år ge ut fyra nummer årligen. Detta nummer har skickats
till samtliga personer som finns i vårt medlemsregister, oavsett om man
har betalt medlemsavgiften de senaste åren eller inte. I fortsättningen
skickas dock Down Under endast till medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2011.

Förutom Down Under och hemsidan har vi introducerat en ny kontaktkälla till medlemmarna. Medlemsnytt kommer att en gång i månaden skickas till de medlemmar som har e-postadress och tanken är att
såväl styrelsen som medlemmarna kan bidra med inlägg. Vi hoppas att
detta kommer att vitalisera verksamheten. En annan ambition som vi har
är att bilda ett nätverk av kontaktpersoner i alla delar av landet. Uppgiften är att tipsa styrelsen om lämpliga arrangemang, föredragshållare, artikelförfattare till vår tidning och att vara behjälplig vid medlemsträffar.
Om du tycker att detta skulle vara intressant ber jag dig att kontakta mig.
Vi kommer även i framtiden att arrangera medlemsträffar med reseinformation, föredrag och erfarenhetsutbyte. Närmare information på annan
plats i denna tidning.

Vår målsättning med Down Under är att göra den tillgänglig även för
intresserade personer i Australien och Nya Zeeland, bland annat för att
öka utbytet mellan Sverige och våra destinationsländer. Därför kommer
vi att publicera artiklar även på engelska och på sikt kanske helt gå över
till engelska. Detta är dock en fråga som får avgöras av medlemmarna.
En annan fråga är om Down Under skall ges ut i pappersform eller digitalt. De närmaste numren avser vi att ge ut i pappersform, men hur det
blir i framtiden låter vi medlemmarna bestämma.

Vi ser fram emot tips och idéer från medlemmarna och är med stor
entusiasm inställda på att göra föreningen till en livlig och händelserik
organisation.

Har vår förening ett existensberättigande? Det är en grundläggande
fråga för alla föreningar. Trenden i Sverige är att de flesta föreningar tappar medlemmar. Det har vi också gjort. Vad detta beror på finns det ingen entydig förklaring till. En anledning kan vara att man inte vill binda
upp sig för något. Dagens människa vill känna sig fri och obunden och
gärna betala för upplevelser, men inte vara medlem. Det är rimligt att
anta att vår förening skall ha ett mervärde för den enskilde medlemmen,
alltså ge något som resebyråer, internet och andra källor inte kan erbjuda.

Erwin Apitzsch
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Vandra i
Abel Tasman
National Park
Text: Åsa Löfvendahl

Vandring är mycket populärt i Nya Zeeland och det är ett utmärk
sätt att uppleva landet på. I den nordvästra delen av den södra ön finns
Nya Zeelands minsta men kanske vackraste nationalpark: Abel Tasman
National Park. Den är 51 km lång och här finns ett flertal olika vandringsleder, av vilken den längs med kusten är den allra populäraste. Det
här är en perfekt vandringsled för den som vill ge sig ut och vandra i en
fantastisk natur. Här kan man välja om man vill göra en kort vandring eller en lite längre tur. Parken är väldigt lättillgänglig med båt eller bil från
staden Nelson. Abel Tasman National Park har på senare år blivit mycket
populär och under högsäsong kan det finnas många som vistas där samtidigt. Då kan det vara klokt att man bokat sitt boende på förhand om
man väljer att övernatta i parken. Förutom att man kan boka boende
i bekväma stugor som är vackert belägna längs leden, kan man givetvis tälta. De flesta som besöker parken utgår från staden Nelson och på
vandrarhemmen där finns mycket information om olika turer och priser.
Bussar går varje dag om man väljer att hänga på en organiserad tur. Annars är alternativet att ta sig ut och ordna inträde och turer på egen hand.
Den minsta parken, men den största när det gäller naturupplevelser, är
det många som säger om Abel Tasman. Vandringsleden är lättvandrad
och på vissa platser finns en utsiktsbänk att vila sig på. Med jämna mel-

lanrum längs leden kommer man till platser där vattentaxi stannar enligt
en regelbunden tidtabell. Vill man avbryta är det alltså bara att ta nästa
båt tillbaka. Nationalparken består av fantastiska djungelliknande gröna
skogar och mellan träden skymtar man charmiga vikar med turkosblått
vatten och osannolika sandgula stränder. Det finns också dem som väljer
att paddla kayak runt nationalparken. Ett populärt utgångsläge är Marahau på södra delen av Abel Tasman. Högsäsongen är november till april
men man kan paddla året runt och det finns stora chanser att man får se
säl här i vattnet. Parken har ett rikt fågelliv och många vackra ovanliga
växter som bara finns här.
Vill du veta mer gå in på parkens officiella hemsida:
www.abeltasman.co.nz
Fakta om Abel Tasman National Park:
Parken har fått sitt namn efter den holländske upptäcktsresanden Abel
Tasman. Han reste på uppdrag av det holländska Ostindiska kompaniet
och syftet var att upptäcka nya områden. Abel Tasman har fått ta åt sig
mycket ära i egenskap av att vara den förste europé som upptäckte Nya
Zeeland.
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PÅ TURNé
I AUSTRALIEN

Peter, Lars,
Thorolf utanför
Mustang Bar, Perth

Följ med det svenska rockbandet Lars Wallin & The TribeLars
från kust till kust i Australien. 11 spelningar i allt från legendariska
rockklubbar, vardagsrum till mytomspunna skivaffärer.
stol, det handlar väl om inställning gissar jag, jag är på filmfestival!

Antar att jag inte är ensam om problemet, att somna alltså när man ska
upp mitt i natten för avfärd till en flygplats. Man får inte försova sig! Funderade ett tag på om jag skulle återge inledningen om resan, men här är
den. Vi står utanför mitt hus i de centrala delarna av staden. Vår trummis
som åkt upp från Genarp, Skåne, har sovit på min soffa. Klockan är 04.30
och de enda som är ute är tidningsbuden. Vi skulle få skjuts till Landvetter av en av våra crewkillars brorsa. Det går fem minuter som blir tio, vi
skruvar nervöst på oss. Det ringer i telefonen, en av de andra crewkillarna
ringer, var är dom? Peter, basisten ringer, ”Det är ingen som svarar i telefonen” berättar han. Det går 20 min. Vi får ta en taxi, vi lägger 500 var,
vi kan ju inte missa planet föreslår jag. Basisten ringer igen, ”jag har fått
tag på dem”. En halvtimma försenad kommer så skjutsen bestående av två
bröder som firat den stundande resan så hårt att de inte hört alarmen. Det
slutar inte där, precis när vi närmat oss stadsgränsen meddelar Martin, vår
crewkille, att han glömt sin plånbok. Panik! Vi hinner inte vända, jo vi
måste... Snabbt tillbaks, Peter följer med in för att leta, de hittar den inte!
Iväg igen, E6 ligger öde och vi närmar oss Göteborg i rask takt. Incheckningen går utan problem, puh, vi är på väg.

Beroende på hur man ser det, tur eller otur (Hade gärna stannat några
timmar för en drink på Raffles eller något liknande), så var väntan i Singapore knappt en timma innan det var dags för nästa flight mot Perth, Western Australia. Next stop Australia, det kittlade i kroppen av förväntan.
Även om det här var min åttonde resa till landet Down Under så var det
första gången i form av turné med Lars Wallin & The TribeLars. Ett band
bestående av undertecknad samt vår basist Peter Hansson, cajon-trummisen Thorolf Andersson samt vår Crew bestående av Martin Wennerberg
och Lars Kongstad. Själv spelar jag gitarr, didjeridu samt står för sången,
mitt namn Lars Wallin.
Perth, Margaret River, Bunbury
Framme i Perth vandrade blicken runt för att se om våra vänner var på
plats för att möta oss, det var dom inte! Jag ringde upp vår vän Glenn
Musto som tyvärr var för upptagen för att möta oss och vi bestämde därför att vi skulle ta oss in till stan själva och höras senare. Vi gick fram till
informationsdisken för att få tips om bra hostel. Kvinnan visade oss en
karta och pekade ut de populäraste vandrarhemmen. Vi valde det med
bäst namn, Coolibah! Vi ropade in en maxitaxi och bad chauffören köra
oss till Coolibah på 194 Brisbane Street i Northbridge, Perth. Ett trevligt
litet vandrarhem med helt ok standard, här fanns allt vi behövde. De allra
flesta av de övriga gästerna var irländska eller engelska byggnadsarbetare.
Efter att vi installerat oss, duschat bort ett dygn i flygplan och hunnit inta
en kall Victoria Bitter så kom våra australiska vänner Glenn Musto och
Matt från bandet College Fall, bandet som vi skulle turnera tillsammans
med. Det blev ett kärt återseende med snack, skratt och kalla öl. Vädret

Kalendern visar den 10 april när vår flight lyfter mot Heathrow, London.
Vi har några timmar att slå ihjäl innan vi kliver ombord på Qantas gigantiska Airbus. Samma flight vars motor i november 2010 för övrigt exploderade och man tvingades nödlanda i Singapore, dit vi nu var på väg.
Flighten till Singapore tar cirka 12 timmar, timmar som fylldes av film,
mat, vin, lite sömn följt av mer film och vin. Det kändes som om jag
var på en filmfestival, såg fem filmer innan vi landade. Visst är det segt,
men det går förvånansvärt bra att tillbringa så många timmar i en flyg7
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else. I sista låten gav vår basist mig en rejäl tackling i ryggen och jag
föll som en fura, neddragandes stativ med didjeridu, mikrofon pladask i
golvet framför scenen. Allt jag hade i tankarna var att rädda den lånade
gitarren som hade ett värde av 20 000 kronor!

var förresten riktigt skönt, ca 20 grader och sommarkväll (höst förvisso
i Perth, men som en svensk sommarkväll, ni vet) Om nu någon undrar
hur ett litet obskyrt band från Uddevalla lyckas få till en landsomfattande
turné i Australien så är bakgrunden följande. Vi har visserligen släppt
två plattor och turnerat en hel del i Europa, men det var när jag spelade
i Danmark i samband med konstutställningen Sculptures by the sea som
jag träffade College Fall. De berättade att de skulle till Finland och spela
och allstå resa genom Sverige. Jag bjöd in bandet till en spelning i Uddevalla veckan efteråt, de stannade kvar nästan en hel vecka i min lägenhet
och vi blev goda vänner. Vi pratade om en gemensam turné och voilá,
med hjälp av sitt skivbolag i Melbourne och hårt arbete satte de ihop den
nu stundande Australienturnén.

Ett utspel som uppskattades så till den milda grad att en av de irländska
arbetarna genast begav sig till baren för inköp av champagne och öl! Det
blev en rejäl bula på armen, en arm som som tur var höll. Den följande
dagen spenderande vi med diverse utflykter. Vi reste bland annat till det
vackra Fremantle som ligger ca 30 minuters tågresa bort. Här kikade vi
bland annat på den berömda statyn av Bon Scott den fd AC/DC sångaren, besökte även en fantastisk second hand skivaffär ”the Record Finder”
på 87 High Street, där jag gjorde ett riktigt fynd. Jag fick tag i en vinyl
från 1972 där didjeridu-legenden David Blanasi uppträder tillsammans
med Rolf Harris i Opera Huset. Hade ingen aning om att det fanns en
inspelning av detta, vilket fynd!

Det var mitt första besök i Perth så vi tog tillfället i akt att göra allt en
turist bör göra, vi åkte de ”hop on and off ” bussarna och besökte den
vackra Kings Park. Vi fotograferade Bell Tower, hängde i nöjeskvarteret
Northbridge. Tidigt på morgonen (nåväl 09.00) den 13 april var det dags
för en radiointervju på RTR FM med Peter Barr, kul och även lite nervöst
att berätta om sig själv och sin musik. En känsla som minst sagt väcktes
till liv senare på kvällen när vi klev in på The Paddington Ale House, 141
Scarborough Bch Road, Mt Hawtorn. Stället var smockfullt av, vad ska
vi kalla det, machokillar som var så macho att det nästan blev en parodi,

Den 15 april reste vi i tre bilar söderut mot Margaret River, ett av de kändaste vindistrikten i Australien. Jag och vår crewkille Kongstad åkte med
College Falls basist Matt. I takt med att vi närmade oss Margaret River
blev naturen allt vackrare, vi passerade fält av vinrankor och skyltar som
stolt visade mot vingård efter vingård. Jag kikade efter skylten till Xanadu

Indiska Oceanen, Margaret River

Litchfield National Park, Darwin

som tillverkar ett av mina favoritviner Next of Kin. Bakom det konstiga
namnet döljer sig en cabernet sauvignon av bästa sort. I Margaret River
uppträdde vi på ett av de allra bästa ställena jag någonsin uppträtt på, The
Settlers på 114 Bussel Hwy. Här har de allra flesta australiska banden oavsett storlek uppträtt, något alla affischer som hängde på väggarna vittnade
om. Maten var fantastisk, drycken, vinlistan, lokalen, för att inte tala om
vårt boende, vi fick ett helt hus för oss själva.

anabola musklerna svällde under trånga t-shirts samtidigt som de laddade
inför kvällens boxningsmatch på storbildskärmen. Hmm, hur ska det här
gå, lira protestlåtar och sjunga om kärlek och rättvisa, vi vågade knappt
titta på dem. Det var dock underhållande att se spektaklet, männen, jo
det var till 99 % män i lokalen som vrålade mellan ölklunkarna så fort
ett slag tog där det skulle. Det kändes som att befinna sig på Colloseum i
Rom. Efter matchen försvann de allra flesta ut till sina pickup-bilar, kvar
satt de taniga, ha ha musikintresserade. Kul att göra första spelningen i
Australien, det gick helt ok och vi kom undan med livet i behåll. Kul
att få se College Fall på scenen igen också. Det här var första gången jag
såg dem med full sättning. I Europa hade de uppträtt som en duo med
Glenn på gitarr och sång, hans flickvän Jodie Lee Bartlett på keyboard
och sång. Nu spelade Jodies bror Simon trummor och Matt bas. Bandet
är ursprungligen från Perth men Jodie och Glenn flyttade för något år
sedan till Melbourne. Det var därför många gamla vänner som dök upp
på spelningen.

Spelningen var vår bästa hittills, att spela så gott som varje dag gör förstås
att man blir allt tajtare. Extra kul att det var ett gäng svenska surfare i
publiken som stojade och dansade. Natten blev lång i goda vänners lag.
Efter relativt tidigt morgonkaffe tog Matt med oss på en biltur till stränderna och flodens öppning, vilka vyer! Efter frukost reste vi norrut cirka
en timma mot den lilla staden Bunbury. Jodie’s hemstad. Här inkvarterades vi hemma hos hennes föräldrar, familjen Bartlett på 7 Hudson Road.
Efter det att vi rullat ut sovsäckar och gjort oss bekanta med familjen promenerade vi till stranden för ett dopp i den Indiska Oceanen. Stranden
var helt underbar, stora vågor sköljde oavbrutet över den andlösa och öde
sandstranden, ett paradis! Den 16 april hade vi musikjam och pizzakväll

Några av de andra gästerna på vårt vandrarhem, byggnadsarbetarna, dök
upp på vår nästa spelning som ägde rum den 14 april på Mustang Bar, 46
Lake St i Northbridge. Denna spelning kunde ha slutat med förskräck7

trummis på spelningen, vi hade som hastigast repat i hans vardagsrum så
att han hade något hum om låtarna. The Espy har varit igång sedan 1878.
Följande kväll besökte vi en av de bästa restaurangerna jag någonsin varit
på, Vegie Bar på 380 Brunswick St, Fitzroy, vegiebar.com.au. Rekommenderas varmt, fast boka gärna bord innan då det nästan alltid är fullsatt. Melbourne är en myllrande stad med ett enormt utbud av klubbar,
restauranger, ett skönt ställe att tillbringa en vecka på med andra ord och

hemma hos några gamla vänner till Glenn och Jodie i den lilla förorten
Dalyellup. Vi fyllde vår Esky till bredden med öl, is, vin och snacks. Det
blev en lång natt med mycket livemusik i garaget. Sista spelningen i Perth
var på anrika Broken Hill Hotel, 314 Albany Highway. En spelning som
jag genomförde solo då det var något av en lunchspelning och ägaren ville
att det skulle vara lite som bakgrundsmusik antar jag. Han sa vänligen
bestämt nej till trummor och bas. De andra i bandet beslutade sig för att

Darwin, Norra Territoriet

Pure Pop Records St Kilda Melbourne

vi njöt av varenda minut. Fredagen den 19 tillbringade vi i Glenn Mustos
studio för inspelning av vår nya singel ”Victoria”, Glenn är en fantastisk
producent och hittade direkt det sound vi var ute efter. Kvällen avslutades
med Barbq i deras trädgård dit flera vänner och grannar anslöt, ”Victoria”
gick på repeat och lovorden haglade, ”Fantastisk låt”, ”Snart på Triple J”.
Vi slickade i oss beröm och god mat. Lördagen den 23 april var det dags
för spelning på The Retreat på 280 Sydney Rd i Brunswick, coolt ställe
även det. The Retreat har en levande livescen och en riktigt grym Beer
garden. Extra kul denna kväll var att vår svenska polare Sverker flög ner
från Sydney för att ta en öl eller två med oss. Han hade fått påskledigt från
sitt jobb som animatör för den kommande filmen Happy feets.

gå till muséet som hade premiär för en AC/DC utställning. Efter det att
jag spelat uppträdde College Fall, även de utan bas och trummor med två
set. Vi passade förresten även på att besöka Glenns far, en klassisk Aussie
av den gamla stammen som bjöd på öl i sin trädgård.
Melbourne
Den 18 april flög vi till Melbourne där vi möttes av min gamla vän Geoff
Toll och hans dotter Angelique. Melbourne är en stor stad med cirka fyra
miljoner invånare, helt osannolikt med andra ord att Glenn och Jodie
bodde i samma förortsområde, Preston, som Geoff, på gångavstånd dessutom! Jag och Thorolf inkvarterades hemma hos Geoff och hans familj
på Sylvester Grove 6, de andra inkvarterades på Raglan Street. Otroligt
kul att återse Geoff som jag rest världen runt tillsammans med i samband
med den aboriginska gruppen The White Cockatoos turnéer. Vi hade vårt
första samarbete för över 10 år sedan, förutom att vi rest runt i världen
tillsammans har vi även varit turistguider i Arnhem land, resor där en liten grupp har fått bo hos aboriginer. Jag hade med mig presenter till hans
barn som jag inte sett på fyra år, en liten leksaksbil C70, vad annars, (den
byggs ju i min hemstad Uddevalla), och ett armband av det svenska märket Snö. Presenterna var mycket uppskattade. I Melbourne besökte vi city
förstås, fotograferade centralstationen Flinder Street Station, vi besökte
underbara St Kilda med stranden, serveringarna och klassiska Luna Park.

Söndagen den 24 april spelade vi på Bon Scott’s (AC-DC sångaren) son
Dave Stevens ställe Pure Pop Records, 221 Barkly St i St Kilda, kanske
det mysigaste stället vi spelat på, en mix av skivaffär (Vinyl) bar, och
liveställe, litet, trångt och som sagt mysigt med en grym atmosfär och
själ. Inte blev det sämre av att de serverade några av de godaste pizzorna
jag någonsin smakat, och då ska ni veta att jag är kräsen. Min dotter
är halvitalienska så jag har tillbringat mycket tid i pizzornas hemland.
Alla pizzorna på menyn var vegetariska, helt fantastiskt för en vegetarian som jag själv. Extra kul med helt nya idéer om vad man kan ha
på en pizza, groddar, skivad potatis, broccoli. Se även mr-natural-pizza.
com. I Melbourne hann vi även med en liten utflykt till en nationalpark
för att kika på kängurus och emus. Vi besökte givetvis stadens kanske
bästa skivaffär Off The Hip på Basement, 383 Flinders Lane. Något av
ett Mecka för alla som gillar garagerock. För egen del så inleddes varje morgon av att jag väcktes ur min sömn i soffan i vardagsrummet av
yngste sonen Julian för att se på barnprogrammet Thomas & Friends,
detta oavsett hur sent det blivit kvällen innan! Dottern Angelique hängde med oss överallt, på stan, i studion, på spelning, hur kul som helst.

Vi var på Australian Rules fotboll och såg en div 2 match i den såkallade AFL ligan mellan Northern Bullants och Port Melbourne, galet kul,
framför allt att lyssna till de gråhåriga damerna i 70 - årsåldern som skrek
okvädningsord till spelarna. Ord så grova att de inte går att återge, men
det handlade om mannens område nedanför bältet, både där fram och
bak. Vi hade tre spelningar inbokade i Melbourne, den första på legendariska The Espy som är Australiens äldsta rockklubb, mäktigt. Vilket coolt
ställe, ett måste om ni är i Melbourne, The Esplanade som det egentligen
heter ligger på 11 The Esplanade, St Kilda. Otroligt vacker inredning
med gamla soffor, fåtöljer och öppen spis. Geoff gästade oss som extra

Sydney
Den 25 april lyfte planet mot Sydney, världens kanske vackraste stad.
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plats som halva min skivsamling har spelat på. I princip alla som varit på
partyt kvällen innan slöt upp och stämningen var mycket god även denna
kväll. Vi gjorde en riktigt bra spelning om ni frågar mig. Oj vad svårt det
är att skriva om sig själv, men vi var bra, lovar.

Vi tog en så kallad maxitaxi till vår vän Sverker på King Street i Newtown, ett riktigt coolt område. Sverker var fortfarande på jobbet så
vi inledde med ett antal öl på The Sandringham Hotel där några
band lirade senare på kvällen. Första natten tillbringade vi i Sverkers lilla etta, jag låg på golvet i hallen inlindad i en filt från Qantas.

Vädret var inte det bästa under vår vistelse i Sydney, en mix av skurar och
sol, utom den sista dagen då himlen öppnade sig och regnet fullständigt
vräkte ner. Ganska skönt i det läget att kliva på planet med sikte Norra
Territoriet och Darwin.

Det är skillnad på hur Rolling Stones bor och hur Lars Wallin & The
TribeLars bor om ni förstår vad jag menar. Längtan till en madrass gjorde
att vi följande dag flyttade över till The Excelsior, legendarisk rockklubb
och vandrarhem på 64 Foveux St i Surry Hills. Två veckor senare skulle
denna legendariska klubb förvandlas till modern Tapas bar, trist om ni
frågar mig. Rob Younger och hans band The New Christs var sist ut, ett
värdigt slut för en rockklubb i Sydney. Vi bodde i ett i ärlighetens namn
ganska sunkigt rum med tre våningssängar där mögeldoften låg tung.

Darwin
I Darwin, där det precis som förväntat var blå himmel, sol och cirka 30
grader varmt tog vi taxi till vår svenska vän Mats på 31 Stobo Crescent i
förorten Aalawa. Mats var förresten på plats och mötte oss på flygplatsen
så den här gången behövdes ingen maxitaxi. Vår vistelse i Darwin blev helt
underbar, värmen gör att man slår av på takten, allt blir rejält laid back.
Vår tajming var perfekt, vi anlände till premiären av Mindil beach market, en marknad som namnet avslöjar äger rum på Mindil beach. Kvällen avslutades med ett mäktigt fyrverkeri, något vi avnjöt med god mat
och kall öl på stranden. Det blev en hel del fester, då vi beslöt oss för att
fira Kingstons (Vår roadie Lars Kongstad) födelsedag med tårta och allt,

Skönt då med en utflykt till Manley beach, vilket inkluderar en båttur
där man passerar både Sydney Harbour Bridge och Operahuset. Tillbaks i Circular Quay tog vi taxi till det mytomspunna Bondi beach.
Vi promenerade the beach walk till stranden Tamarama och sedan vidare till stranden Bronte, en vacker promenad som varmt rekommenderas! Första spelningen i Sydney var enligt vårt spelschema ett så kallat

Kongstad och Martin
vid Bon Scott statyn
i Fremantle

The beach walk, Bondi beach, Sydney

varje dag! Vi gjorde vårt bästa för att statistiken för Darwin som världens
mest öldrickande stad skulle stå sig. Vi gjorde staden som man säger, besökte Casuarina shopping center där vi likt lokalborna kunde kyla ner oss.
Vi besökte stadens museum, stranden, souvenirbutiker och så kallade
bottle shops. Jag besökte även Mats arbetsplats, Basilhalledition där de
arbetar med tryck av aboriginsk konst. Vi lagade mat på kvällarna och
spelade musik under den stjärnklara himmeln.

”private house party” i Lamo’s house i Aartamon. Vi hade ingen aning
om vad det var för ställe eller vem som bodde där. Kan erkänna att vi
såg väldigt frågande ut när taxin släppte av oss i ett fashionabelt villaområde, hmm här är adressen, 28 Tindale Rd, kan inte vara rätt men
vi får väl ringa på. Det var Jodie som öppnade så visst hade vi hamnat
rätt. I det stora vardagsrummet på baksidan av huset hade värden Dave
fixat i ordning ett PA, skjutdörrarna mot trädgården var öppna, där
fanns pool, basket, låda efter låda ”Esky’s” fyllda med fina viner, öl och
cider. Där fanns givetvis även den obligatoriska grillen. Stället var hur
soft som helst. Det visade sig att husets ägare var ett gigantiskt fan av
College Fall och hade året innan flugit in gruppen för en spelning på
sin 50-årsdag. Nu hade han bjudit massor av grannar och vänner, stämningen var på topp, otroligt trevliga människor, vilken dag det blev. Vår
spelning blev en av mina personliga höjdpunkter, framför allt när alla
gästerna sjöng med i texter jag knåpat ihop hemma på Asplundsgatan i
lilla Uddevalla. Vi stannade tills det blev sent och njöt av god mat och
trevliga människor. Australien när det är som bäst, barbq, öl och musik.

I Darwin uppträdde vi på klubben The Happy Yes på 12 Smith St, Browns
Mart. Peter, vår basists, avslutning pratar de förmodligen fortfarande om,
hans bas flög genom rummet och landade med ett brak som fick avsluta
vår turné i Australien, en drömturné och som varit helt sagolikt kul. Näst
sista dagen besökte vi Lichtfield Park där vi badade i vattenfall, hade picknick och såg både orm och känguru. Vår turné var till ända, en fantastisk
resa med musik och möten människor emellan, livet när det är som bäst.
Vi ses snart igen....
Lars Wallin • www.facebook.com/larswallinandthetribelars
• www.myspace.comlarswallin • www.larswallin.nu • www.spotify.com

Kvällen efter spelade vi på The Excelcior, en ära att få uppträda på samma
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The demands on these students were that they shall come well
prepared to every practical session and lecture where they are
groomed to be inquisitive and challenging on the basis of evidence. The learning-teaching atmosphere was as in Lund with a flat
hierarchy, shared responsibility and a healthy balance between
academic correctness and humour. (Although Aussie humour is
slightly more bold.)

To facilitate global mobility in order to gain
international teaching experience, Lund
University has provided the financing for
university lecturers to actively participate in
undergraduate and graduate level programs
at partner universities worldwide. In Lund
we are in the process of developing a new
undergraduate curriculum for physiotherapy.
Melbourne University has recently launched
a new program which they call Doctoral
Program in Physiotherapy and as Melbourne
and Lund are partners within the global academic network Universitas 21I applied for
and was awarded a mobility grant to spend
three weeks there as a guest lecturer in Physiotherapy.
Physiotherapy as a profession is attractive in Australia with many opportunities for
careers both in the public and private sectors. This popularity has resulted in a dramatic increase in the number of universities offering physiotherapy, from 8 to 20 in
recent years.

Physiotherapy
e
g
n
a
h
c
x
e
g
n
i
h
teac
with Melbourne
Text: Michael Miller

to a higher academic pace. The intake is 80 students per year and many
of the students I came in contact with had previously studied preclinical
subjects such as anatomy, biochemistry and physiology, although some
had degrees in accountancy or management. Ten of these students had
applied from the USA.

Partly due to their system for financing higher education Australian universities compete with each other not only to attract student numbers
but they strive to recruit students with high academic potential in order
to position themselves globally.
Physiotherapy at the well-established University of Melbourne is organized within the Faculty of Medicine which has a strong research
profile. To promote an attractive recruitment policy Physiotherapy has
created their new doctoral program and are phasing out the previous
bachelor and master’s courses.

Although these students are enrolled in a program called Doctor of
Physiotherapy they, of course, cannot title themselves with a PhD. To
obtain a PhD one must finish a further 4 years of research studies and
write a PhD thesis. Melbourne University postulates that these students
on qualification will embark upon an accelerated career development.
Future alumni surveys are surely required to verify these aspirations.

In their own words: The Doctor of Physiotherapy is Australia’s first
three-year entry to practice graduate masters level program. With its
first intake in 2011, the Doctor of Physiotherapy creates a new benchmark in 21st century education.

Melbourne is a vibrant, highly modern and attractive city. There is a
sense of entrepreneurship coupled with a welcoming hospitality as well
as a competitive spirit. If in the Melbourne area one should take a scenic
trip along the Great Ocean Road and experience the state of Victoria’s
magnificent coastline.

The entry requirements are now set to at least a previous bachelor’s degree which should ensure well motivated students already accustomed
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Bli Medlem/Förmåner
Bli medlem i vänskapsförening och utöka dina kunskaper om
länderna, inte bara som resemål, utan också om bland annat
kultur, historia, sport, vin, studier, arbete och hur det är att leva
i Australien och Nya Zeeland. Det är också ett forum för medlemmarna till att dela egna reseupplevelser med andra med
samma intresse.

Autogiro
Automatisk överföring av medlemsavgiften på rätt dag.
Om du vill slippa hantera räkningar och förfallodagar ska du beställa
Autogiro. Då behöver du inte göra något själv utan pengarna dras automatiskt från ditt Personkonto och sätts in på mottagarens konto på
rätt dag. Autogiro passar för alla betalningar som är regelbundna, till
exempel hyra, barnomsorg och prenumerationer. På så vis missar du
inte att betala din medlemsavgift och du får automatiskt senaste numret av Down Under skickat till dig samt tillgång till alla våra medlemsförmåner. Autogiro kostar ingenting. Kontakta din bank för information.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du flera medlemsförmåner så som rabatt hos Kilroy, medlemstidningen Down Under. Inbetalning av
150 SEK till PlusGiro konto 54 81 31-2. Var vänlig ange namn,
ev. medlemsnummer och e-postadress.
Vänskapsföreningen arbetar konstant med att skaffa flera och
bättre fördelar för dig som medlem. Utöver medlemstidningen
Down Under, hemsidan och deltagande i olika arrangemang
runt om i landet, kan du som medlem få en rad olika rabatter
hos olika samarbetspartners.
Följ oss på Facebook!

MEDLEMS
KORT 2011

Besök:
www.australien-nyazeeland.se
för information om medlemsförmåner.

Namn:
www.australien-nyazeeland.se

Samarbete med resebyrån KILROY

*Reseinformation / resekvällar som

nummer vid inköp. Instrument, böck-

Vår nya samarbetspartner är KILROY

styrelsen planerar tillsammans med

er, konst och skivor.

AB Sweden med resebyrårer på fyra

KILROY. www.kilroy.se

www.dreamtimedidgeridoo.com

Göteborg och Lund. Vi är mycket glada

Tim Tam, Australiens favoritkex, har

Backpackingboken, den enda svenska

över detta avtal och ser fram emot

äntligen kommit till Sverige. Medlem-

boken om Backpacking. Speialpris för

detta samarbete.

mar i Australiska Nya Zeeländska Vän-

medlemmar i Australiska Nya Zee-

skapsföreningen erhåller ett special-

ländska Vänskapsföreningen 150:- +

Avtalet innebär bla följande:

erbjudande. 5 paket för 150:- + frakt.

frakt (Ord. i butik 200:-). Den hjälper

*Alla medlemmar får 5% rabatt på

(Ordinariepris 195:- + frakt).

dig från start med allt praktiskt och

hela inköpssumman av researrange-

www.timtam.se

ger dig all viktig och rolig informa-

platser i Sverige: Stockholm, Uppsala,

tion du behöver före och under resan.

mang där något av vänskapsföreningarnas två kontaktländer ingår. För

Tracker school sweden är ett före-

Backpackingboken är skriven utav ett

enbart köp av flygbiljetter ges ingen

tag som tillhandhåller kurser, event,

30-tal Backpackers med två huvud-

rabatt.

föredrag och tracking. 5 % rabatt till

författare. Samtliga författare är även

*Möjlighet till kostnadsfri tidsbeställd

vänskapsföreningen. Tracker School

medlemmar på:

reserådgivning i samband med rese-

Sweden: www.trackerschool.se

www.backpacka.nu

planering. Speciella erbjudanden till
medlemmar i varje nummer av Down

Dreamtime Didgeridoo i Eskilstuna

Under och även separata erbjudanden

erbjuder 10% rabatt till föreningens

via mail som föreningen förmedlar.

medlemmar. Uppge ditt medlems-
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Yrket
tog honom
till Darwin
Text & Foto: Lars Wallin

denna tryckteknik. Mats reser regelbundet till aboriginska byar där lokala
konstnärer etsar in sin målning. Därefter tar Mats med sig ”plåten” till studion i Darwin för att genomföra själva tryckandet. Normalt trycker man
40 exemplar som alla är numrerade, därefter kasseras plåten så att inga
ytterligare kopior trycks upp. Konsten som trycks hos Basil Hall Editions
går att finna på både konstutställningar och gallerier över hela världen

Mats Undén från Tomelilla i Skåne drev under många år en allt mer tynande verksamhet som koppartryckare. Ett anrikt, men då inte längre så
lönsamt yrke. Situationen är inte ovanlig, att när det går dåligt för egna
företagare så förändras familjebilden. I samband med att företaget lades
ner och skilsmässan var ett faktum bestämde sig Mats för att följa med
på en resa till Australien. I en turistbutik i Darwin såg han ett tryck vars
teknik han kände igen, koppartryck! Nyfiken som han var tog han reda
på vilket företag som gjort arbetet. Företaget var baserat i Darwin och
visade sig heta Basil Hall Editions efter sin ägare Basil Hall. En kontakt
knöts mellan Mats och Basil som efter några år mynnade ut i en förfrågan från Basil om inte Mats skulle kunna tänka sig att flytta till Darwin
och Australien.

Tre år har nu gått sedan flytten och Mats stortrivs i sin nya hemstad.
Äldsta sonen har nu anslutit och flyttat ner från Sverige. Mats berättar
att livet är alldeles underbart i Darwin och att det nu känns som hemma.
– Så gott som varje dag promenerar jag vid havet, njuter av klimatet
och allt som staden har att erbjuda, berättar Mats. Det finns ett tiotal
svenskar boende i Darwin, en stad som växer så det knakar.
www.basilhalleditions.com.au

För Mats kunde det inte bli bättre, kombinationen av att själv vara konstnär, ha ett stort intresse för urbefolkningen aboriginerna samt återuppta
ett yrke han älskade. Detta förutom en flytt till landet där solen skiner
betydligt oftare än hemma i Skåne gjorde att svaret blev ja!
Basil skrev kontrakt med Mats på över två år vilket innebar att Mats nu
fått permanent uppehållstillstånd.

Fakta Wikipedia: ”Kopparstick är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden. Första belägg på ett kopparstick är från 1446 och förvaras i dag i
Berlins kopparstickskabinett.[1]
Ett kopparstick tillverkas genom att motivet ristas i en kopparplåt med
hjälp av en gravstickel. När motivet är färdigtecknat valsas tryckfärg över
plåten, som genast avtorkas. Endast i de gjorda inristningarna kvarstår
tryckfärg. Ett papper pressas mot plåten, varvid tryckfärgen i fårorna
överförs till papperet, och bilden framträder som en spegelbild av teckningens inristade linjer. Ursprungligen användes begreppet för alla tryck
som utfördes för hand.”

Företaget startade 1983. De senaste 15 åren har man huvudsakligen arbetat med aboriginsk konst. Man har samarbetat med över 55 olika art
centers och hundratals olika konstnärer i Norra Territoriet såsom Central
Australien, Arnhem Land, Tiwi Islands samt Kimberley i västra Australien. Förutom koppar, är aluminium ett material som ofta används vid
13
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Australiensiska
viner populära
i Sverige
Text: Åsa Löfvendahl

Majzner, australiensisk affärsman, vinkännare och före detta journalist,
flyttade till Stockholm skapade han vinklubben Australian Wine Club,
för att dela med sig av sin passion för australiensiska viner. Majzner
tyckte att Systembolaget höll ett alltför tunt utbud av viner från hans
hemland Australien. Vinklubben växte fort och är idag Sveriges mest populära vinklubb. Australian Wine Club är först i Sverige med att introducera kombinationen av laglig och rikstäckande e-handel och hemleverans
av vin. Vinerna levereras direkt till dörren, oavsett vart i landet man bor.
Priserna inkluderar alla skatter, som måste betalas vid import av vin till
Sverige. Kvalitetsviner i prisklassen från 100 kr per butelj och uppåt ökar
mest i försäljning i landet. Det är dessa viner som Australian Wine Clubs
medlemmar efterfrågar. Kunden väljer om lådan ska innehålla sex eller
tolv flaskor och om man vill ha leverans varannan eller var tredje månad.
Mottot är att göra det enkelt och roligt att köpa spännande viner som
inte finns tillgängliga på Systembolagets hyllor. Australian Wine Club
organiserar också vinprovningar runt om i landet, som är öppna för medlemmar och deras gäster.

Vin har inte alltid varit det som man förknippar Australien med. Men
under senare år är det många svenskar som upptäckt de goda australiensiska vinerna och som också passar på att göra sin semester i Australien
till en vinresa. De många vindistrikten ligger i en underbar natur och här
är de flesta vingårdarna öppna för allmänheten.
I Australien producerar man vin på alla världens vanliga druvor. Vanligast för röda viner är Shiraz, Cabernet Sauvignon och Merlot och de är
också vanliga som en blandning. Vita viner görs ofta på Chardonnay,
Sémillon och Colombard. Även Riesling förekommer tack vare alla de
tyska invandrarna. Vinproduktion sker över en stor del av Australien
men de viktigaste delstaterna är New South Wales, Victoria, South Australia och Western Australia.
Sverige har betytt enormt mycket för Australiens vinexport och för ett tiotal år sedan stod Sverige för hälften av den australiensiska vinexporten.
Under 2009 sålde Australien drygt 25 000 tusen liter vin. Den totala
volymen av vin som såldes till Sverige genom Systembolaget var hela 147
miljoner liter.

För mer info se: www.australianwineclub.se

Det finns över tvåtusen vingårdar i landet men bara en bråkdel finns
representerade i Systembolagets sortiment. Så när vinentusiasten Mark
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Jobba i
Australien
Är det lätt att få jobb?
När du planerar att jobba i Australien eller Nya Zeeland med ett Working Holiday Visa kan massor av praktiska frågor dyka upp. Är det lätt
att få ett jobb? Vad tjänar man? Var kan man bo? Hur kombinerar jag
bäst nytta med nöje? Om du köper ett startpaket får du hjälp att komma
igång och få svar på de flesta av dina frågor. Ett startpaket tar bland annat hand om den formella delen av visum-ansökningen.

Trenden att resa utomlands efter gymnasiet är fortsatt stor och en av
drömresorna är Australien. Det blir också allt populärare att svenska
ungdomar kombinerar sin långtidsresa eller jordenruntresa med att
jobba eller plugga under en del av sin vistelse utomlands. För att jobba
under sin semester i Australien måste man ha ett Working Holiday Visa.
Visumet berättigar till arbete under ett år och kan sökas innan man fyllt
30 år. Kravet är att man också ska ha en returbiljett eller tillräckligt med
pengar för att kunna köpa en biljett ut ur landet. Visumet gäller 12
månader och man kan arbeta så mycket man vill under den här tiden.
Syftet med ett working holiday visum är att resa och upptäcka landet
och arbetet är främst till för att finansiera sitt uppehälle. Alla som har ett
working holiday visum måste också betala skatt i landet.
Att ansöka om ett Working Holiday Visa kostar cirka 1 165 kronor och
kan göras på: www.ecom.immi.gov.au/visas.
Vänskapsföreningens samarbetspartner hjälper dig med allt inför Working Holiday.

Vad innehåller ett KILROY startpaket för Australien?
•Working Holiday Visa avgift, AUD
230. Mot en avgift hjälper vi dig gärna
att fylla i denna ansökan.
(AUD 230 dras på direkt från ditt
kort till Australiens ambassad).
•Ankomsttransfer från flygplatsen
i Sydney till hostel
•4 nätter på ett centralt beläget
hostel i Sydney inkl frukost
•Information för öppnande av
bankkonto
•Information för upprättande av
skattenummer
•En heldagstur till Blue Mountain
med Oz Experience
•2 gratis utflykter i Sydney
•Informationsmöte och praktiska råd
från KILROY travels servicekontor i
Sydney (nov-apr) som innefattar tips
på bla bankkonto, vart man kan vända
sig för att söka jobb, hur man söker
Greencard…
•Vodafone SIM kort – med ett aust-

Working Holiday – Kilroy
Tänk dig att jobba på en äkta australiensisk ranch, på en restaurang,
bar eller disco, dykskola eller kanske ett museum! Genom ett Working
Holiday Visa har du, 18 – 30 år gammal, en fantastisk möjlighet att
utforska Australien och samtidigt jobba och tjäna pengar längs vägen!
Kombinationen mellan jobb och semester ger dig en unik erfarenhet
och du kommer få mycket större kunskap om Australien och Nya Zeeland med dess kultur och människor jämfört med en vanlig turist.
Hur länge får jag stanna?
Working Holiday Visa ger dig möjligheten att stanna och jobba i Australien eller på Nya Zealand i 12 månader, med möjlighet till förlängning.
I Australien får du stanna högst sex månader hos samma arbetsgivare, på
Nya Zealand finns ingen sådan maxgräns. Vill du helst arbeta inom vård
och omsorg krävs det också att du genomgår en läkarundersökning.
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raliensiskt nummer för billiga
lokala telefonsamtal
•Med mera!
Vad innehåller ett KILROY startpaket
för Nya Zeeland?
•4 nätter på centralt beläget
hostel i Auckland
•4 frukostar
•Ankomsttransfer
•Drink i Globe bar
•1 timme Internet access
•12 månanders registrering hos
”New Zealand Job Search”
•”Work NZ” handbok
•Informationsmöte
•Vodaphone SIM kort med NZD 5
•Tax number application
•Bank account application
•Bagageförvaring i upp till en månad
Go before it’s too late!
www.kilroy.se

WWOOF

arbeta på ekologis
ka
gårdar i Australie
n
och Nya Zeeland

ekologiska gårdar visade snabbt intresse för att ha arbetshelger och ta
emot människor som delade deras intressen. Ryktet spred sig som en
löpeld. Det visade sig snart att det fanns ett stort behov av att få komma
bort från staden och ut på landet. Gårdsvärdarna och de frivilliga arbetarna blev vänner och roades av att arbeta tillsammans som ett utbyte av
assistans och kunskap. Helt utan internet! När efterfrågan om att få vara
på gårdarna utsträcktes till längre perioder ibland en hel säsong, ändrades
benämningen till Willing Workers On Organic Farms.

Att så kallat ”wwoofa” är ett fenomen som blivit allt större och man kan
idag wwoofa över hela världen.
WWOOF Australia och New Zealand utgör en länk mellan australiska
och nya zeeländska ekologiska gårdar som tar emot volontärer från hela
världen. Volontärer som vill bidra med praktiskt arbete och gårdsvärdar
som gärna delar med sig av den kunskap de har om självhushållning,
ekologisk odling och djurhållning.
WWOOF är ett utbyte
Som medlem i WWOOF Sverige får du möjlighet att praktisera livet
på en ekologisk gård. Att wwoofa innebär att man hjälper till med det
dagliga sysslorna på gården i utbyte mot mat och husrum.
När du kontaktar gårdsvärdarna berättar du lite om dig själv och varför
du skulle vilja komma till just deras gård, vad du är intresserad av och vad
du vill lära dig. Du kan även kontakta andra WWOOFare (volontärer)

Ordet ”Workers” blev olyckligtvis förknippats med ”svart arbetskraft”
vilket WWOOF starkt tar avstånd ifrån. Nu när WWOOF har spridits
till över hundra länder förkortas det World Wide Opportunities on Organic Farms.

Historik
Det hela började redan 1971 när Londonsekreteraren Sue Coppard
anordnade en arbetshelg på en biodynamisk gård i Sussex genom Soil
Association, den engelska motsvarigheten till svenska Krav. Hon hade
känt att hon ville bidra till den ekologiska rörelsen och gärna komma
till en ekologisk gård. Första arbetshelgen arrangerades för fyra personer
och blev snart en succé som kom att kallas för Working Weekends On
Organic Farms – WWOOF och involvera fler och fler människor. Man
arbetade i grönsakslanden, lagade mat och hade kul tillsammans. Andra

WWOOF Australia
2166 Gelantipy Road
W Tree, Victoria 3885
Australia
www.wwoof.com.au

Källa: www.wwoof.se
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WWOOF New Zealand
PO Box 1172
Nelson 7040
New Zealand
www.wwoof.co.nz

Bok &
skivtips
SKIVOR

vor är uppdelade i North Side som innehåller 14 spår som fått recensenter
i exempelvis Rolling Stone, att ösa lovord över gruppen. South Side innehåller tunga dubversioner där det märks att skivan till stor del är inspelad i
Kingston på Jamaica med Sly & Robbie som producenter och gästartister.
På ”Womens revolution” gästar Queen Ifrica. Bandet turnerar flitigt och
uppträder under året på flera stora festivaler så missa dem inte om ni har
chansen att se detta band som live växer ännu mer. I slutet av året är planerat att part 2 kommer att släppas, årets julklapp?

Gurrumul: Rrakala
Skinnyfish / Bonnier Amigo
Geoffrey Gurrumul Yunupingu är den mest framgångsrika aboriginska artisten,
kanske någonsin. Han har
prytt omslaget på anrika Rolling Stone, uppträtt för kungligheter och med en mängd
världsartister. Det går inte att
motstå denna artist vars historia är värd att nämna.

BÖcker
AC/DC Maximal
Rock´n Roll
En av alla pocketböcker som
just nu pryder hyllorna i varuhus och kiosker är boken
om det legendariska rockbandet AC/DC från Sydney,
Australien.

Gurrumul är född blind och uppväxt i en aboriginsk by i östra Arnhem
Land. Som liten plockade han upp en gitarr och började spela på den
upp och ner, han är vänsterhänt. Gurrumul använder fortfarande gitarren
på samma vis. Hans varma och själfulla röst gav honom plats i band som
Yothu Yindi och Saltwater Band, men det är som soloartist som karriären
exploderat.

Boken är skriven av Murray Engleheart och Arnaud
Durieux, två av Australiens
mest kunniga AC/DC experter. De ägnade nästan
fem år och genomförde cirka
1 300 intervjuer för att till
slut skriva den ultimata AC/
DC-biografin. Oavsett om
man gillar AC/DC eller inte är det en fantastisk läsning. Vi får följa familjen Young i sin flytt från Skottland till Australien. Storebror i familjen blir en hyllad stjärna i 60-tals gruppen Easybeats. Men det är förstås
de båda bröderna Angus och Malcoms historia vi får ta del av, hur de
från sina pojkrum i Sydney går till att bli ett av världens största band.

Debutskivan ”Gurrumul” som kom ut 2008 blev en enorm framgång.
Med sin vackra och avskalade musik, akustisk gitarr tillsammans med
hans vän Michael på kontrabas trollbinder Gurrumul lyssnaren. Sångerna
är för det mesta på inhemska aboriginska språk och handlar om hans
uppväxt, kultur och landet han kommer ifrån. Nu är uppföljaren äntligen
utgiven och turnéer bokade över hela världen. Musiken fortsätter där den
förra slutade, vackra melodier där Gurrumuls röst svävar med sin mjuka
och ljusa stämma över rummet. Har ni inte upptäckt Gurrumul än så är
det hög tid. Rekommenderas.
Blue King Brown:
Worldwize, part 1
North & South
Sångerskan Natalie Pa’apa’a
kallar till tonerna av tung
reggae, world, soul, funk,
upp till kamp för en bättre
värld. Det tog drygt fyra år
att få klart uppföljaren till
debutskivan ”Stand up”.
Worlwize part 1 North &
South som består av två ski-

Vi får läsa om hur det var att växa upp i Sydney på 70-talet, ta del av de
tidiga spelningarna runt om i Australien. Vi får givetvis även ta del av
sångaren Bon Scotts uppväxt i Fremantle utanför Perth (Bon Scott står
numera staty i Fremantle). När de 1980 stod på höjden av sin karriär dog
Bon Scott. Ingen trodde att AC/DC skulle resa sig igen, men efter bara
några månader var de tillbaka med en ny sångare, Brian Johnson, och
skivan Back in Black. Idag är de ett av världens största band med mer än
150 miljoner sålda skivor. En bok att rekommendera till fans av AC/DC,
musikintresserade och alla vi som har en förkärlek till Australien.
17
16

The White Cockatoo Performing Group

Event och
nyheter

Blue King Brown

JULI

Alla som arbetar med Travel Heroes älskar att resa och har samlat på sig
mängder av erfarenheter från resevärlden. De vet vilken sorts kläder som
är mest användbara, hur man packar smart och vilka reseprylar som gör
resan ännu bättre.
Plats: Travel Heroes butik på Jakobsbergsgatan 16, mitt i centrala Stockholm (endast ett par minuters promenad från Hötorget eller Östermalmstorgs tunnelbanestationer). www.travelheroes.se

• Airbourne spelar på Sonisphere i Stockholm 9 juli.
• Den aboriginska gruppen The White Cockatoo Performing Group
kommer till Europa den 24 juni till 2 juli för uppträdande på ”Heaven
On Earth Festival” i Wittenberg ,Tyskland
• Blue King Brown uppträder på Riddu Riddu festivalen den 22 juli.

OKTOBER

• 28 juli arrangerar vänskapsföreningen
en konsert med Coby Grant från Melbourne. Samma kväll uppträder även
Ida Gaard samt Lars Wallin & The TribeLars. Mortens Krog, Kungsgatan 17
Uddevalla. Kl 20.00

• Jane Kitto från Melbourne uppträder på Mortens Krog i Uddevalla
6 - 8 oktober.
• Det hyllade och hypade australiska bandet The Vines kommer till Göta
Källare i Stockholm den 14 oktober.

NYHETER

• 29 juli arrangerar vänskapsföreningen
en konsert med Coby Grant från Melbourne. Samma kväll uppträder även Ida
Coby Grant
Gaard samt Lars Wallin & The TribeLars. Du kan även prova på att spela didjeridu. Kafé Rotundan, Norre
Katts Gränd, Halmstad. Kl 19.00

• Gillar du elektronisk pop/dansmusik så levererar hyllade Cut Copy
samt Miami Horror båda från Melbourne och som nyligen varit i Sverige förmodligen exakt vad du behöver. Båda skivaktuella.
• Alma-priset 2011 gick till den australiska författaren och
illustratören Shaun Tan.

AUGUSTI

• Tim Tam tillverkas av Arnott’s i Australien, och exporteras över hela
världen under parollen ”The most irresistible chocolate biscuit”. Många
fans förknippar Tim Tam med Tim Tam Slam - ett lika populärt som
annorlunda sätt att förtära detta delikata kex.
Slamskola i fyra steg:

• Den australiska gruppen Empire of the Sun bestående av Luke Steele
från The Sleepy Jackson och Nick Littlemore från Pnau uppträder på
Way Out. West festivalen i Göteborg 11-13 aug.
• Architecture in Helsinki spelar på Popaganda i Stockholm den 28 aug.

SEPTEMBER
• 17 sept Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen kommer
tillsammans med Travel Heroes att finnas på plats i Stockholm klockan
16.00 – 18.00.
Varmt välkommen att bli inspirerade, få tips, testa didgeridoo och smaka
på god dryck. Flera ur vänskapsföreningen har precis besökt länderna
och berättar om sina senaste intryck från Australien respektive Nya Zeeland. Travel Heroes är en specialbutik för resenärer med ett sortiment
som består av allt från smarta reseprylar, guideböcker och kläder, till
packsystem, ryggsäckar och väskor.

Källa: www.timtam.se
Se australien-nyazeeland.se för fler arrangemang.
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RUGBY-VM på
Nya Zeeland
• Australiensarna är lyckligast i världen, enligt en undersökning som Wall
Street Journal tagit del av. Det så kallade ”Your Better Life Index” visar
att runt 75 procent av invånarna ”down under” är nöjda med sitt liv och
levnadsbetingelserna.

Nya Zeeland arrangerar rugby VM 2011. 20 länder deltar i Rugby World
Cup 2011 som pågår mellan 9 september – 23 oktober på både nordoch sydön. Det hela avslutas med final i Auckland. Planerar du att besöka
landet under denna period kan det vara en bra idé att boka hotellboende
och resor i god tid. Rugby är Nya Zeelands nationalsport och landet
kommer att stå still inför matcherna, hotell och restauranger kommer
att vara överfyllda. Matcherna spelas i en rad städer över hela landet. För
mer info se: www.rugbyworldcup.com

• Australien har den tolfte största ekonomin i världen och en av de högsta
tillväxtsiffrorna bland i-länder.
• Farligaste spindeln i Australien är Trattminörspindeln, den är svart och
lurvig och bygger sina bon under hus och bland stenar. Trattminörspindeln är giftigast i världen, den är mycket aggressiv och är också betydligt
farligare än svarta änkan. Spindeln har ett gift i sin kropp som räcker för
att döda en människa.

Visste du att…
• Nya Zeeland tar en plats på International livings lista över de bästa
platserna att bo på i världen. Detta på grund av den nyttiga dieten, den
sportiga livsstilen som bedrivs mestadels utomhus, och att var man än
befinner sig i landet är man aldrig längre bort än 90 minuter från havet.
Auckland, den största staden, rankades nyligen som fyra i världen när det
gäller livskvalité, vilket gör att Nya Zeeland helt enkelt anses vara en av
de bästa platserna att leva på.

• Nya Zeeland var den sista större landmassan på vår jord som blev befolkad med människor. De första invånarna var polyneser som brukar kallas
för arkaiska maorier eller moa-jägare efter den stora marklevande fågeln
som var deras viktigaste föda.

• Nya Zeeland var det första landet i världen som införde kvinnlig rösträtt 1893. NZ har 15,134 kilometer kust – med svarta sandstränder på
västkusten och vita på östkusten.

Pool A Team
Canada
France
Japan
New Zealand
Tonga
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Pool B Team
Argentina
Romania
Scotland

Pool C Team
Australia
Ireland
Italy
Russia
USA

Pool D Team
Fiji
Namibia
Samoa
South Africa
Wales

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

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:-

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

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:-

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

USA

Australien

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:-

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 får du naturligtvis även rabatt på flyg och andra produkter!

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

Som medlem sparar du 870:-

Som medlem sparar du 549:-

Nya Zeeland

Kanada
0771 - 545 769

STOCKHOLM - GÖTEBORG - LUND - UPPSALA

www.kilroy.se

Vill du skriva
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Down Under?
arbetat eller
Har du rest, studerat,
t med koppling
upplevt något intressan
Zeeland?
till Australien och Nya
.se
australien-nyazeeland
Kontakta oss via www.
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