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På hemsidan hittar du senaste nytt om evenemang, nyheter, 
medlemsförmåner och tips. du kan läsa artiklar, reseskildringar 

och få information om working holiday, visum mm.

besök 
vänskApsföreningens 

nyA hemsidA

 www.AustrAlien-nyAZeelAnd.se

       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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D   WN  UNDER

En innehållsrik svensk sommar är till ända 
och i Australien och Nya Zeeland står våren för 
dörren. För många av er närmar sig avreseda-
tum, sommaren Down Under är något jag gissar 
vi alla längtar efter. Det jag tar med mig från vår 
svenska sommar är vår trevliga turné runt om 
i Sverige. Fantastiskt kul att få möta så många 
engagerade medlemmar och att få ta del av rese-

berättelser och framtidsplaner.  Själv har jag haft den stora förmånen 
att få resa runt i Sverige med den australiska gruppen College Fall som 
ni möter lite längre fram i detta nummer. Det har därför varit mycket 
Australienprat, både vad det gäller mat, musik, resor och inte minst 
sport. Oron var stor hos mina vänner om lillebror Nya Zeeland skulle 
spöa storebror Australien i kampen om OS-medaljer. Till alla er som är 
på väg Down Under vill jag skicka med en uppmaning, skriv till oss, 
fotografera och berätta. Reseberättelser är något våra läsare uppskattar. 
Till er som stannar hemma i höst, dröm er bort till varmare breddgra-
der med senaste numret av Down Under. 

Mycket nöje!

Lars Wallin
Chefredaktör
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ordförAnden 
HAR oRdET

foto: lars wallin

Australien har i olika sammanhang varit i fokus 
i sommar. Jag tänker då i första hand på en mo-
dell för att förhindra självmord bland ungdomar, 
beslutet att införa en lag som gör cigarettpaketen 
avskräckande och SVTs programserie ”Mitt i na-
turen Australien”.

Socialstyrelsens statistik visar att minst 121 
personer under 25 år (88 manliga och 33 kvinnliga) begick självmord 
i Sverige 2010. Självmordsförsöken är betydligt fler och det är främst 
bland unga flickor som självmordsförsöken ökar. För att försöka komma 
tillrätta med problemet har regeringen beslutat att testa det australiska 
programmet The mental health first aid training and research program. 
Människor som arbetar med unga medborgare såsom skolpersonal, soci-
alsekreterare och poliser, men även till exempel föräldraföreningar skall 
få en specialutbildning för att i ett tidigt skede upptäcka och hjälpa 
ungdomar som mår dåligt. Satsningen startar i höst i  Stockholm och 
Jönköping där totalt 2 000 personer skall utbildas och pågår till 2014. 
Därefter skall erfarenheterna spridas till andra delar av landet.

Från och med den första december 2012 införs en lag i Australien som 
innebär att alla  cigarettpaket måste se likadana ut. Målsättningen är 
att få ned andelen rökare från 15 procent idag till 10 procent 2018 och 
därmed minska de skadliga effekterna av rökning. Konsekvensen blir att 
alla cigarettpaket skall ha en enhetlig text om tobakens skadeverkningar, 
illusterade av avskräckande bilder i grönbruna färger. Dessa har valts 

då det i undersökningar har framkommit att just dessa färger uppfattas 
som motbjudande och ger ett budskap om oaptitligt och billigt. Att få 
igenom denna lag har inte varit smärtfritt. Givetvis kom massiv kritik 
och överklagande från tobakstillverkarna, men  högsta domstolen för-
kunnade att den nya lagen är förenlig med Australiens grundlag. Fram-
tiden får utvisa vilka effekter den får nationellt och internationellt.

Sveriges Television har i sommar sänt sex halvtimmeslånga reprispro-
gram om naturen i Australien. Naturprogram kan man se hur många 
gånger som helst. Jag fäste mig särskilt vid programmet om de gröna 
havssköldpaddorna, som kan bli 1,5 meter, väga flera hundra kilo och 
bli över 80 år.  Heron Island, en liten sandö i Stora barriärrevet, är 
platsen dit dessa jättedjur kommer för äggläggningen. Varje sköldpadds-
hona lägger mer än tusen ägg och efter cirka 50 dagar kläcks ungarna, 
som sedan så fort som möjligt, helst i skydd av mörkret, måste ta sig till 
havet. Chanserna att överleva är tyvärr mycket små, endast en på tusen 
överlever. Naturen är fascinerande men hård. 

Vänskapsföreningens styrelse har öppnat upp för en bredare rekryte-
ring av medlemmar genom att införa organisationsmedlemskap, vilket 
innebär att arbetsplatser, föreningar och organisationer kan bli kol-
lektiva medlemmar. På så sätt hoppas vi att fler får kännedom om vår 
verksamhet.

Erwin Apitzsch
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På ETT mEloNfälT i 
bundAberg 

Text & foto: josephine garmelius

Solen bränner på min nacke och det är minst 35 grader i skuggan. Min 
rygg smärtar vid varje rörelse och svetten rinner, vilket resulterar i att sol-
krämen tränger in i ögonen och börjar svida. Jag blundar och har världens 
störta leende på läpparna. Jag befinner mig mitt ute på ett melonfält i 
Bundaberg i Australien. 

Jag bestämde mig tidigt i livet att efter skolan skulle jag åka till 
Australien. Det var så självklart att besöka detta fascinerande land och 
den 3 september 2009 lämnade jag och min bästa vän Sverige för att 
landa i Brisbane. Vi hade kämpat på diverse jobb hemma för att spara 
till resan, men vi ville också prova det australiensiska arbetslivet och 
anlände därför med ett Working Holiday visum. CV:t översattes till 
engelska och vi fick ansöka om ett skattenummer via internet.  Under 
tiden vi väntade lärde vi känna Brisbane. Vi sökte otroligt många jobb 
och träffade människor från världens alla hörn på det hostel som vi snart 
började kalla - vårt hem. Att få jobb visade sig vara svårare än vi trodde. 
En dag träffade vi en kille på vårt hostel. Han var från England och hade 
precis återvänt från Bundaberg och fruktplockning. Han berättade att 
Bundaberg var en liten stad norr om Brisbane dit Back Packers tog sig 
för att plocka frukt och grönsaker för att finansiera sitt fortsatta resande. 
Han beskrev stämningen där som ”en stor familj” och fast det var tungt 
arbete lät det riktigt roligt. Min kompis och jag är inte rädda för hårt 
arbete och vi ville tjäna pengar. Hur många gånger i livet kommer vi att 
plocka frukt i Australien? Inte svårt att veta svaret på den frågan. Snabbt 
bokades tåg från Brisbane till Bundaberg.  Från den nyfunna tryggheten 
i stan till det okända och tuffa livet på landet.

Workers and Divers hette det hostel vi nu skulle komma att bo på 
i två månader. Det bestod av en huvudbyggnad med kök, vardagsrum 
och sovrum. I det huset fanns också en reception där de försökte hjälpa 
oss med allt som tänkas kan men huvudsakligen att hitta arbete. Mitt 
emot huvudbyggnaden låg också ett kedjehus med fyra ingångar till små 
lägenheter där det rymdes åtta personer och i ett av dem hamnade jag 
och min kompis. Livet i Bundaberg visade sig vara väldigt enkelt. Man 
får snabbt en vardagsrutin som man bara accepterar. Varje eftermiddag 
runt fem ropar receptionisten ut i högtalaren ”Jobblistan är nu uppe”! 
Då lämnar alla sina rum och springer ut till en stor tavla där man letar 
upp sitt namn. Där står farmens namn, vilken frukt/grönsak de odlar, 
vilken tid man skall åka på morgonen och vad man ska ha med sig. På 
kvällen lagade vi mat med rumskompisar, tittade på tv eller satt ute på 
verandan och pratade med grannarna.  

Det finns väldigt många farmer i och omkring Bundaberg. Många livnär 
sig på export av frukt och grönsaker. Jag fick testa ganska många farmer 
och har speciella minnen från alla av dem. Mitt första jobb var att plocka 
bort toppen på chilifrukter. Det var nödvändigt för att chilin skulle an-
vändas som ingrediens i färdiga rätter. Jag stod i en jättestor industribygg-
nad mellan klockan 22:00 och 06:00 på morgonen. Efter det kunde jag 
knappt röra min högra tumme.  

Efter det hamnade jag på en farm där man odlade ekologisk majs. 
Majsplantor är väldigt höga och har väldigt vassa blad, så vi var tvungna 
att ha heltäckande kläder på oss. Det var insekter överallt och väl långt 
inne på fältet såg man vare sig ut eller in, man såg bara majs. Att få äta 
ekologisk majs direkt från plantan till lunch var plåster på såren. 
Därefter hamnade jag på farmen där jag arbetade längst. En farm som 
odlade cantaloupe meloner. När man plockar meloner går man efter en 
traktor som har två utfällda armar med ett rullband där man lägger melo-
nerna. Melonerna rullar vidare mot ett slags trappa för att sedan hamna i 
en stor låda. När lådan är full kommer en lastbil och tömmer och så fyller 
man på igen. Det låter väldigt enkelt men är fruktansvärt jobbigt att kon-
stant gå med böjd rygg. Eftersom jag har så små händer kunde jag bara 
få upp en melon i taget, vilket innebar att jag fick vara dubbelt så snabb.  
Dessutom gassar solen under hela arbetsdagen, som ibland kunde vara tio 
timmar lång. Om det inte var nog så hade mannen som körde traktorn 
en tendens att somna vid ratten. Det skedde aldrig en olycka men det där 
traktorhjulet kom skrämmande nära mig några gånger för mycket. 

Mitt sista uppdrag var på en farm som odlade sötpotatis. Bonden 
var ökänd för att vara väldigt hård och inte rädd för att sparka dem som 
inte höll måttet. Vi skulle paketera sötpotatis men även plantera dem. 
När man planterar sötpotatis sitter man på varsin stol bakom en traktor. 
Man skall då ta plantor som man har framför dig och sätta ner dem i hål 
i jorden, gärna så rakt som möjligt. En dag regnade det så fruktansvärt 
mycket att det var omöjligt att se hålen. Det blev snabbt kyligt speciellt 
iklädd shorts och linne.  Bonden själv gick omkring barfota i lugn takt, 
skrattade och sade ”vi åker inte hem förrän jag är kall och blöt”. 

Så varför är det så många ungdomar som reser till Australien och 
kan tänka sig jobba på farmerna? Kan det vara för att man får visum för 
två år (annars max 1 år) genom att jobba på en farm eller inom industrin 
i minst 88 dagar. Det är också lätt att spara eftersom det inte finns så 
mycket att spendera sina pengar på. Jag tror också att man gör det för er-
farenheten.  Jag kommer aldrig att glömma mina månader i Bundaberg. 
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Aussies oCh kiwis 
sYsKoNKäRlEKText & foto: åsa duffy

Banden mellan australiensare och nyzeeländare är på många sätt 
mycket nära. De delar det brittiska koloniala arvet, är med i samväldet 
och under både första och andra världskriget slogs soldater från Nya 
Zeeland tillsammans med australier. Det finns dock en uppenbar hat-
kärlek länderna emellan och man gör ofta narr av varandra. När det 
kommer till idrottssammanhang märker man en särskilt stark rivalitet 
som under OS i London då Nya Zeeland låg före Australien i me- 
daljligan. Storebrorslandet Australien blev plötsligt lillebror och det satt 
hårt inne. Så hårt att den officiella olympiska sportkanalen i Australien 
bara visade de nio första placeringarna i sin grafik då Nya Zeeland låg 
på tionde plats och en bra bit före Australien. Senast Nya Zeeland slog 
Australien i de Olympiska Spelen var 1984 i Los Angeles.

Kulturen i Australien skiljer sig från kulturen i Nya Zeeland och så 
också ländernas historia, som inte minst återspeglar sig i deras respektive 
inhemska befolkning. Till skillnad från maorierna på Nya Zeeland hade 
aboriginerna i Australien ingen vana av krig och hade därför inget att 
sätta emot utan blev tvingade att ge upp sitt land. När britterna kolonia-
liserade Nya Zeeland kämpade maorierna emot och detta ledde till att 
den brittiska regeringen skrev på Waitangifördraget 1840, vilket skulle 
säkra maorierna rätten till sitt land. Båda ursprungsbefolkningarna har 
fallit offer för strukturell diskriminering och rasism men till skillnad 
från Australien så erkänner Nya Zeeland de historiska orättvisorna som 
drabbat maorierna och man är också mer stolt över ursprungsbefolk-

ningen. Även om den australiska regeringen bad urbefolkningen om 
ursäkt 2008 är det mycket kvar att göra. 

Nya Zeelands befolkning härstammar huvudsakligen från Skottland, 
Irland och England och kom till Nya Zeeland för en bättre framtid 
medan de första britter som kom till Australien var straffångar.  Frå-
gar man runt bland australiensare vad som utmärker nyzeeländare sva-
rar man gärna att ”kiwis” inte är lika högljudda och utåtriktade som 
dem. Nyzeeländarna är också lite mer sofistikerade, formella och ogillar 
konfrontationer och debatter. En australiensare jag träffade sa att när 
det kommer till rugby så förlorar man hellre mot England än mot Nya 
Zeeland. Samma sak gäller så klart för nyzeeländarna, som dessutom 
höll på Irland istället för sitt grannland under slutspelet i världscupen i 
rugby förra året. Min nyzeeländska väninna Sarah berättar att Australien 
försöker ta åt sig äran av både popgruppen Crowded House, för efterrät-
ten Pavlova och skådespelaren Russell Cowe. Lite halv skämtsamt säger 
hon också att om nu Nya Zeeland skulle ta fler guldmedaljer i OS än 
Australien så kommer de att försöka ta åt sig äran även för det.  Kanske 
kommer de att  kalla sig för ”Newaustralia”? 

Visst finns det skillnader och de gillar att narras, men möter man Aus-
sis och Kiwis utomlands håller de alltid en enad front och likheterna är 
absolut fler än tvärtom. Och när det verkligen gäller så håller man ihop. 
Det är mer en varm syskonkärlek.

bild: virginia (Australien) & sarah (nya Zeeland)
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AusTRAliEN ocH

NYA ZEElANd i os 2012
Text: Erwin Apitzsch - foto: lars wallin

Sommarens absolut störs-
ta världsomfattande händel-
se var de olympiska spelen 
i London med fint väder, 
en entusiastisk publik och 
fantastiska idrottsliga pres-
tationer. Vid invigningen 
av OS den 27 juli tågade 
Australiens trupp visserligen 
inte  in klädda i guldkläder, 
men likväl var det guldkäns-
la över deras kläder. I fodret 
på idrottarnas jackor fanns 
nämligen namnen på alla 

tidigare australiensiska OS-guldmedaljörer broderat. 
Den nyzeeländske taekwondo-utövaren Logan Campbell (68 kg) 

kom till OS med en kontroversiell bakgrund.  Han hade startat en 
bordell och varnades av Nya Zeelands olympisla kommitté för att det 
kunde bli svårt för honom att bli uttagen. Efter ett år, 2010, sålde han 
bordellen och sade: ”Jag vill inte bli kallad hallick. Bordeller är lagliga i 
Nya Zeeland”.

Med vinsten från försäljningen samt ekonomiskt stöd från landets 
elitsportsatsning, kunde han fortsätta träna mot London-OS.

Australiens Matthew Mitcham vann OS-guld i Peking 2008 i sim-
hoppets höga hopp. Om han skulle göra om bedriften i London, lovade 
han att hoppa naken från 10-metersplattformen enligt mikrobloggen 
Twitter. 

Hur framgångsrika blev våra vänskapsländer Australien och Nya 
Zeeland? Australien tog 7 guld, 16 silver och 12 brons medan Nya Zee-
land kom upp i 6 guld, 2 silver och 5 brons. Halvvägs in i OS låg dock 
Nya Zeeland före Australien i medaljligan, något som auatraliensarna 
hade svårt att smälta. Att ligga efter lillebror Nya Zeeland uppskattades 
inte och det var mer än vad landets officiella olympiska tv-kanal, Chan-
nel 9, klarade av. När Nya Zeeland låg på tionde plats visade Channel 
9 bara de nio första länderna i sin grafik, för att sedan raskt skutta ända 
ner tll Australien, skrev brittiska tidningen The Guardian. 

Både Australien och Nya Zeeland är helt omgivna av vatten och det 
är också i de vattenrelaterade idrotterna kanot, rodd och segling som de 
flesta guldmedaljerna togs hem – Fem guld vardera för Australien och 
Nya Zeeland. Utöver det bärgades endast två guldmedaljer av Australien 
– Sally Pearson i damernas korta häcklopp och Anna Meares i damernas 
sprint i bancykling. Valerie Adams (Nya Zeeland), som vann damernas 
kulstötning vid OS 2008, blev tvåa i tävlingen, men fick några dagar 
senare ta emot guldmedaljen, då segraren Nadzeja Ostaptjuk åkte dit 
för dopning. Tyvärr fick hon inte möjligheten att på plats glädja sig 
över segern, stå överst på prispallen och njuta av publikens hyllningar. I 
simning, där Australien brukar ha stora framgångar, blev det endast åtta 
medaljer, men inget individuellt guld. Det är första gången sedan 1976 
som det australiska simlandslaget fått åka hem utan en enda individuell 
guldmedalj. Det gick den australiensiska äran förnär och en oberoende 
kommission för att undersöka orsakerna ska nu tillsättas. Att det blev 

guld i damernas stafett 4x100 meter frisim var tydligen en klen tröst.
Nya Zeeland är, trots allt vatten, inte känt som en stor simnation och 
det blev inte heller någon medalj.

Nya Zeelands roddare Mahe Drysdale, med fem VM-guld på me-
ritlistan, vann nu sitt första OS-guld. Hans landsman Nicholas Willis, 
Nya Zeeland, blev silvermedaljör på 1500 meter löpning i OS för fyra 
år sedan och kvalificerade sig till finalen. Där gick det dock inte så bra, 
utan det blev en niondeplats. En annan olympisk mästare från OS i 
Peking, australiensaren Steven Hooker, gick det ännu sämre för. Han 
kvalificerade sig visserligen till finalen men lyckades inte ta sig över in-
gångshöjden och blev dämed utan resultat. En stor anledning till miss-
lyckandet var efterhängsna skador, som han tyvärr drogs med. I segling-
ens snabbaste klass, 49er, stod guldkampen mellan Australien och Nya 
Zeeland med det australiska paret Nathan Outteridge och  Iain Jensen 
som segrare före nyzeeländarna Peter Burling och Blair Tuke. 

I lagbollsporterna gick det inte så bra. Det blev endast tre medaljer. 
Australiens damlag i vattenpolo tog bronset genom att besegra Ungern 
med 13-11 efter förlängning och damlaget i basket blev trea efter vinst 
mot Ryssland i bronsmatchen med 83-74, liksom herrlaget i landhockey 
efter vinst mot hemmanationen Storbritannien med 3-1. Nya Zeelands 
bästa resultat kom i landhockey genom damlaget, som hamnade på fjärde 
plats efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Nederländerna. Det var också 
den enda lagidrotten där Nya Zeeland placerade sig före Australien.

Hur gick det då för taekwondo-utövaren Logan Campbell och sim-
hopparen Matthew Mitcham? Logan Campbell blev utslagen redan före 
kvartsfinalen och slutade på en delad 11:e plats. För simhopparen Matt-
hew Mitcham gick det lite bättre.  På den näst sista OS-dagen kom han 
på nionde plats i kvalet.

Totalt sett gick det ganska bra för Australien och Nya Zeeland. Da-
merna tog tre och herrarna fyra guldmedaljer för Australien och två 
respektive tre för Nya Zeeland. Och till slut återställdes ordningen i 
medaljligan genom att Australien kom på tionde plats och Nya Zeeland 
på femtonde plats.

 guldmedaljörerna
 Australien
 Bancykel – Sprint (d) – Anna Meares
 Friidrott – 100 m häck (d) – Sally Pearson
 Kanot – K4 1000 m (h) – Tate Smith/Dave Smith/Murray Stewart/Jacob Clear
 Segling – Laser (h) – Tom Stingsby
 Segling – 49er (h) – Nathan Outteridge/ Iain Jensen
 Segling – 470 (h) – Matthew Belcher/Malcolm Page
 Simning – 4x100 m fritt (d) – Alicia Coutts/Cate Campbell/Brittany Elmslie/ 
 Melanie Schlanger

 Nya Zeeland
 Kanot – K1, 200 m (d) – Lisa Carrington
 Rodd - Dubbelsculler (h) – Nathan Cohen/Joseph Sullivan
 Rodd – Singelsculler (h) – Mahe Drysdale 
 Rodd – Tvåa utan styrman (h) – Eric Murray/Hamish Bond
 Segling – 470 (d) – Jo Aleh/Olivia Powrie
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dag 1. Torsdag 2 augusti. Våra australiska vänner i College Fall, Glenn 
Musto och Jodie Lee Bartlett som natten innan landat i Stockholm an-
lände till Uddevalla centralstation vid lunchtid och blev då upphämtade 
av vår trummis Martin Wennerberg. Själv var jag redan på plats vid den 
vackert belägna konstnärsskolan Gerlesborgsskolan i Bohuslän där tur-
néns första medlemsträff skulle äga rum. Jag lade fram exemplar av vår 
tidning Down Under och ordnade med roll-up, flaggor med mera vid 
informationsbordet. På schemat stod framträdande av bland andra Mo-
nica Brynnel som arbetat som operasångerska i Sydney Opera House 
i över 25 år. Jag berättade om föreningen och dess historia och syfte. 
Glenn och Jodie som nyligen landat efter cirka 30 timmars resa käm-
pade med sin jetlag samt det faktum att deras instrument kommit på 
villovägar. Med lånade instrument bjöds vi på en mycket vacker konsert. 
Själv berättade jag om instrumentet didjeridu innan jag tillsammans 
med mitt band The TribeLars bjöd publiken på en Australieninfluerad 
konsert. Förutom vänskapsföreningens program bjöds vi på flera intres-
santa föreläsningar av bland andra Tomas Kåberger där uranbrytning i 
Australien diskuterades. Värt att notera var att det blev helt fullsatt den-
na kväll, inte en stol var ledig. Över 100 personer kom till evenemanget.

dag 2. Fredag 3 augusti. Denna dag hade vi två evenemang inplane-
rade, först på en festival vid namn Elinorspelen därefter på den anrika 
restaurangen Mortens krog i Uddevalla. Strax utanför Uddevalla vid 
Bokenäs äger Elinorspelen rum i två lador, otroligt charmigt och väldigt 
kul. Det blev fullt hus “lada” när både vi och College Fall stod på sce-

nen. College Fall valdes för övrigt av publiken till festivalens bästa band. 
Efter konserterna hastade vi iväg till centrala Uddevalla och Mortens 
krog där vi uppträdde på stora scenen inför vänner och bekanta, stressigt 
men väldigt kul. Vi mötte flera Australienresenärer och working holiday 
erfarna gäster vid båda evenemangen.

dag 3. Lördag 4 augusti. Tillsammans med Glenn Musto, Jodie Lee 
Bartlett i College Fall samt Kent Andreasson, Martin Wennerberg och 
jag själv från TribeLars reste vi tillsammans med Jenny Qvick till Mora i 
Dalarna för att delta i ett traditionellt bröllop (David & Elin). Extra kul 
för våra australiska gäster att dels få bevittna ett svenskt bröllop, även dels 
att underhålla på bröllopsfesten. Inför drygt ett 70-tal gäster presenterades 
på kvällen vår förening och det ikoniska instrumentet didjeridu. Givetvis 
uppträdde både College Fall samt Lars Wallin & The TribeLars.

dag 4. Söndag 5 augusti. Efter att ha checkat in på vandrarhemmet 
“The Red Boat” vid Söder Mälarstrand i Stockholm åkte vi till musi-
kern Jan Fretmans studio i närheten av Stureplan för att låna en key-
board till kvällens konsert. Kvällens evenemang ägde rum på Restaurang 
Engelen / Kolingen i Gamla Stan i otroligt mysiga lokaler. Lokaler som 
vi pyntade med flaggor, kängurus, Down Under och roll-ups. Det blev 
en trevlig kväll med både livemusik och Australientips. 

dag 5. Mondag 6 augusti. Turistande och rundvandring i Stockholm. 
Vi vandrade först iväg till Pet Sounds, Nytorget, Vita Bergen, följt av 

AusTRAlisKA NYA ZEEläNdsKA 

väNsKAPsföRENiNgEN 

På sverigeturné
Text & foto: lars wallin

med start den tredje augusti inledde vänskapsföreningen sin sverigeturné med syfte att möta 
och inspirera våra medlemmar. Tillsammans med den australiska duon college fall från mel-
bourne packade lars wallin och hans medmusikanter väskorna och gav sig iväg.
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Hermans Vegetariska där vi åt lunch. Glenn som led svårt av jetlag fick 
sova några timmar i deras hängmattor medan vi andra besökte chok-
ladfabriken och Mosebacke. Efter att ha hämtat upp Glenn vandrade 
vi sedan igenom Gamla Stan följt av fika i Kulturhuset vid Sergels Torg.

dag 6. Tisdag 7 augusti. Kvällens evenemang ägde rum på Henriks-
berg i Göteborg. Extra kul denna kväll var, förutom trevliga diskussioner 
och resetips med medlemmar, att männen bakom australienbloggen.se, 
Johan Drejenstam samt Anders Liljeqvist som driver australienmanua-
len.se och swedesinaustralia.com. Kanske har ni även mött honom på 
svenska kyrkans café i Sydney, en man med många järn i elden denna 
Anders Två mycket inspirerande och kunniga herrar.  Det blev en välbe-
sökt och trevlig kväll i Göteborg.

dag 7. Onsdag 8 augusti. Efter en intervju hos Radio Prime i Strömstad 
där föreningen presenterades, jag spelade didjeridu och College Fall fram-
förde sin låt ”Perish union” väntade evenemang på restaurang Trädgården. 
Även här hade vi en trevlig kväll tillsammans med publik och ägarna. Vi 
hann förresten även med ett besök vid hällristningarna i Tanum. Kanske 
inte lika gamla som de i Australien, men ändå värda ett besök.

dag 8. Torsdag 9 augusti. Det här blev en av turnéns roligaste kväl-
lar, restaurangen The Old House Inn i Lysekil var helt fullsatt när vi 
framträdde. Riktigt trevlig kväll med många bekanta i publiken. Vår 
medlemstidning Down Under lästes flitigt runt borden både inomhus 
och utomhus. Extra kul att man samma kväll gjorde en promotionvideo 
av Lysekil där vi medverkade.

dag 9. Fredag 10 augusti. Film var åter på temat när vänskapsföre-
ningen gästade Kulturföreningen Uddevallakassetten och deras kontors-
scen i centrala Uddevalla. Karolinska hade beställt en dokumentärfilm 
om hur människor påverkas av att se andra i trevliga situationer. Platsen 
för inspelning var denna kväll i samband med vänskapsföreningens eve-
nemang där vi inför fullt hus återigen bjöds på konserter och resetips 
med Australien och Nya Zeeland i fokus.

dag 10. Lördag 11 augusti. Kvällens evenemang var i vår ordförande 
Erwins hemstad Lund på Cafe & le och deras vackra innergård. Även 
här fylldes samtliga bord där vi inför en storpublik fick presentera vän-
skapsföreningen samt bjuda på livemusik. Extra kul att återse Thorolf 
Andersson en flitig Australienresenär som bland annat agerat föreläsare 
för föreningen och som även lät oss övernatta hos honom senare på 
natten.

dag 11. Söndag 12 augusti. Efter en fantastisk picknick utanför Ge-
narp tillsammans med Thorolf var det dags för spelning och evenemang 
på den anrika skivaffären Folk å Rock i centrala Malmö. Kul att få pre-
sentera föreningen vid det vackra Lilla Torg.

dag 12. Måndag 13 augusti. Tillbaka till västkusten och Henån på 
Orust där kvällens evenemang ägde rum på Kulturhuset Kajutan. Ett 
tjugotal intresserade dök upp och tillsammans hade vi en trevlig kväll 
med både frågestund och livemusik.

dag 13. Tisdag 14 augusti. Trollhättan och Café Mejeriet var platsen 
för kvällens evenemang. I det mysiga caféet i centrala Trollhättan delade 
vi ut vår tidning, pratade Australien och Nya Zeeland samt bjöd på 
livemusik. Vi hann även med lite turistande för att spana på utsikten vid 
de berömda slussarna.

dag 14. Onsdag 15 augusti. Sista evenemanget i Sverige ägde rum på 
Torreby Slott i Munkedal. Återigen lockade Australiska Nya Zeeländska 
Vänskapsföreningen fullt hus, inte en stol var ledig när vi berättade om 
Australien, didjeridu och spelade livemusik. En fantastisk avslutning på 
vår Sverigeturné. 

Vi hoppas att vi kan gör något liknande nästa år då vi gärna vill möta 
våra medlemmar. Har ni, våra läsare förslag på vilka städer vi ska kom-
ma till och på vad ni vill uppleva så kontakta oss. Kanske kan det vara 
vinprovning, föreläsningar, musik, tipsa oss gärna.
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 storA AustrAlien-
mAnuAlenText & foto: Anders liljeqvist

The Accidental migrants
Efter snart 30 resor mellan Sverige och Australien har jag fortfarande en 
märklig känsla när jag fyller i blanketten i gränskontrollen på Sydneys 
flygplats. Jag kryssar i rutan för ”resident returning to Australia” och skri-
ver ”Sweden” i fältet ”country where you spent most time abroad”. Är 
detta verkligen jag? Hur hände detta? Mitt pass bevisar att jag är australier, 
men när kommer detta faktum att smälta in i min självbild och jag verk-
ligen börja identifiera mig själv som ”Aussie”? Var är hemma, och hur kan 
jag både känna hemlängtan till Sydney och samtidigt känna att en stor 
del av mig alltid kommer att förbli svensk och att jag bara är i Sydney på 
ett tidsbegränsat besök, när jag står där på uteserveringen vid operahuset?

En sommarkväll härom året stod jag tillsammans med några andra 
utlandssvenskar och drack öl på Opera Bar vid Circular Quay i Sydney. 
Precis bredvid operahuset ligger en fantastiskt trevlig bar och uteservering 
med utsikt över hamnen och Sydneys skyline, där turister blandas med 
kostymer från kontoren i city. Om jag minns rätt var det hela ett after-
work-event arrangerat av svensk-australiska handelskammaren, och som 
ofta förr frågade någon hur det kom sig att de andra flyttat till Australien. 
Det som slog mig då var att jag (och säkert många i samma situation) inte 
alls känner att jag ”flyttat” till i Australien trots att det utifrån säkert kan 
se ut som att jag emigrerat för gott. På min hallbyrå i min lägenhet i Surry 
Hills i centrala Sydney ligger hyres-, el- och gasräkningar som i vilket hem 
som helst, och i min plånbok finns bara australiska bank- och körkort. I 
Sverige å andra sidan består min bostad av några lådor med kläder och ett 
gästrum i mina föräldrars källare i Kungsbacka, och de enda räkningar 
som kommer dit är från min gamla studieskuld hos CSN.

Sedan förra året reser jag på ett australiskt pass, och när jag för några 
månader sedan kom till Sverige på långsemester fick jag varken öppna 
nytt mobiltelefonabonnemang eller skaffa ett svenskt VISA-kort då jag 
var utskriven ur folkbokföringen och man inte kunde göra en kreditupp-
lysning på mig. Men trots allt detta praktiska är min självbild att mitt liv i 
Australien bara är ett kort utlandskapitel och att jag, drygt sex år efter att 
jag började jobba i Sydney bara planerar att bo utomlands ”ett litet tag till, 
och sedan får vi se vad som händer”.

Är det så att jag och många andra utlandssvenskar är ”accidental mig-
rants” – emigranter på grund av en slump istället för en plan och med-
vetna långsiktiga beslut?

För 50 till 100 år sedan var det ett gigantiskt projekt att emigrera; en 
biljett till andra sidan jorden kostade en förmögenhet och när man väl 

packat väskorna och rest till Sydney var det osannolikt att man någonsin 
skulle återvände till Sverige. Numera är en returbiljett mellan Sydney och 
Göteborg så billig att det för de flesta snarare är tillgängligheten på tid än 
pengar som bestämmer huruvida man åker till släkten i Sverige över jul 
eller midsommar.

För mig började mitt liv i Australien när jag under min Chalmers-
tid förlade ett par terminers utlandsstudier vid Queensland University of 
Technology i Brisbane. Många andra Australien-svenskar kom också till 
landet som studenter, backpackers eller kanske på en tjänsteresa som var 
tänkt att bara vara några månader. Förr var det ett stort beslut i livet att 
bo i Australien, men nu går det för många av bara farten som en följd 
av utlandsstudier, en tjänsteresa, ett par långsemestrar och utlandsjobb. 
Många av oss där på Opera Bar hade upptäckt att vi utan att konkret ha 
tagit något beslut att flytta lite grann snubblat in i ett liv utomlands och 
kommit på oss själva med att vara utlandssvenskar i Australien när vi tittat 
i kalendern och insett att vi inte satt en fot i Sverige på över två år.

vilse i visumdjungeln
Min väg till Sydney är ganska krokig och började 1999 med mitt år i 
Brisbane som student och backpacker. Väl tillbaka i Sverige drömde jag i 
flera år om att komma tillbaka till Australien, men utan att riktigt ta itu 
med saken. Istället blev det slumpen i form av en utlandspostering som 
gjorde att jag kom till Sydney igen. Om jag vetat då hur mycket stress jag 
skulle komma att uppleva kring visum och att starta ett liv i Australien, så 
vet jag inte om jag hade orkat ta chansen att åka tillbaka.

Efter Chalmers hade jag under några år jobbat som IT-konsult i flyg-
branschen för ett dotterbolag till Boeing, och efter några års jobb i Sverige 
och London blev jag 2005 ansvarig för ett projekt i Sydney med Qantas 
som kund. De följande åren fylldes med många och långa tjänsteresor till 
Australien och Singapore, och för att jag fritt skulle kunna resa till och 
jobba i Sydney ansökte man genom Boeings australiska kontor om ett 
tidsbegränsat arbetsvisum för mig.

Som ni läsare säkert vet får vi svenskar åka på tjänsteresor till Austra-
lien i upp till tre månader på besöksvisum. Men för att jag skulle kunna 
arbeta längre än tre månader så ordnade arbetsgivaren ett 457-visum för 
mig, vilket gav mig rätt att under fyra års tid jobba i Australien. 457-visu-
met är ett av de vanligare tidsbegränsade visumen bland svenskar i Austra-
lien, och med ett arbetserbjudande från ett lokalt företag som kan agera 
sponsor går det relativt snabbt att få. 
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Efter ett par år hos Qantas sade jag upp mig från Boeing, och trötta 
på det myckna resandet hade jag och min dåvarande flickvän bestämt oss 
för att prova på att bo i Australien i ett par år. Tyvärr innebar dock min 
uppsägning från Boeing att jag också förlorade mitt 457-visum, så vi var 
nu tvungna att hitta ett nytt visum för att lagligt kunna bo i Sydney. Lös-
ningen blev att min flickvän började studera på University of Sydney, och 
genom hennes studentvisum kunde vi båda bo i landet en termin. Som 
medföljande på hennes studentvisum fick jag dock bara arbeta deltid, och 
för en IT-konsult som inte kan arbeta mer än 20 timmar i veckan fanns 
inte många jobberbjudanden.

På väg att bli något uppgiven blev jag återigen räddad av slumpen, 
den här gången i form av en före detta kollega från Qantas som hört att 
jag på egen hand flyttat till Sydney. Min vän Richard rekommenderade 
mig att söka ett jobb hos hans nya arbetsgivare, ett av Australiens större 
IT-konsultbolag, och måste ha lagt in ett gott ord för mig för inom några 
månader stod jag med ett påskrivet kontrakt och ett nytt 457-visum. Det-
ta nya visum gav oss fyra år i landet, och vi kunde nu ordna både lägenhet 
och göra planer för att stanna bortom terminens slut i Sydney.

Även om jag med fast jobb och ett tidsbegränsat arbetsvisum kunde 
pusta ut något var jag fortfarande olustig över vår situation. Det var nu 
2009 och finanskrisen rasade som värst, och jag oroade mig för att bli 
uppsagd. Även om min arbetsgivare var nöjd med mig så visste jag att 
om jag blev av med jobbet skulle jag och min flickvän bara ha fyra veckor 
på oss innan vårt visum löpte ut och vi skulle vara tvungna att ha lämnat 
landet. Jag tyckte inte om att inte vara fri att stanna i Australien, så jag 
började se mig om efter olika sätt att konvertera mitt visum till ett perma-
nent uppehållstillstånd.

Det var i samband med detta som jag upptäckte att Australien har 
en särskild visumklass som låter australiska arbetsgivare nominera en av 
sina utländska anställda för permanent uppehållstillstånd. Efter lite mild 
övertalning gick mitt företags HR-avdelning med på att sponsra mig för 
ett av dessa ENS-visum (kort för Employer Nominated Scheme), men på 
ett villkor; att jag betalade alla deras kostnader (drygt 25 000 kronor) själv. 
25 tusen för att fritt kunna bo i Australien? Lätt beslut, tänkte jag och 
några månader senare flög vi till konsulatet i Auckland, fick två fina visum 
inklistrade i våra svenska pass och återvände som permanent residents.

från permanent uppehållstillstånd till medborgarskap
Ett permanent uppehållstillstånd (känt som ”PR”) ger rätt att fritt jobba 
och stanna i Australien resten av livet om man vill, men har en del be-
gränsningar. Man får exempelvis inte rösta i australiska val och kan under 
vissa villkor förlora visumet. Det är nämligen så att ett permanent up-
pehållstillstånd, trots namnet, bara är giltigt fem år åt gången, och måste 
förnyas med hjälp av ett RRV (Resident Return Visa) om man efter 5-års-
perioden vill kunna resa ut ur landet. Om man då upptäcker att man 
tillbringat flera år utomlands så kan man välja att avslå ansökan om ett 
RRV med argumentet att man inte längre bor i Australien. Även med PR 
var jag alltså fortfarande inte helt fri att dela min tid mellan Sverige och 
Australien som jag själv ville. För att bli helt fri från visumbegränsningar 
och också visa att jag ville se Australien som ett andra hemland blev mitt 
nästa steg att ansöka om ett australiskt medborgarskap.

Sedan Sverige 2001 ändrade sina lagar accepterar båda länderna nu-
mera dubbelt medborgarskap och för att få ett australiskt pass är proces-
sen rätt enkel när man väl har ett permanent uppehållstillstånd. För att 
få ansöka om medborgarskap ska du ha bott i Australien i åtminstone 
fyra år, varav minst ett med PR och endast med kortare resor ut ur landet 
under dessa år. Så när tiden väl var inne kunde jag skriva mitt citizenship 
test (ett flervalstest med frågor för att kontrollera att nya medborgare har 
god kännedom om sitt nya land). I september 2011 svor jag sedan en 
trohetsed (citizenship pledge) till Australien och blev välkomnad som ny 
medborgare på en medborgarskapsceremoni i Sydneys Town Hall.

Tolv år efter att jag först kom till landet var jag nu en Aussie, och 

väldigt glad över att inte mer behöva oroa mig för visumbekymmer och 
inte längre vara en utlänning på besök. Men det hade varit en resa med 
många stressiga sista-minuten-lösningar, och mer tack vare slumpen än en 
genomtänkt plan.

Bokprojektet stora Australienmanualen
De senaste åren har jag varit ganska aktiv i den svenska gemenskapen i 
Sydney. Under 2010-2011 var jag ordförande för det svenska samarbets-
rådet i Sydney, Swedish Council of NSW, och 2010-2012 var jag ord-
förande i kyrkorådet för Svenska Kyrkan i Sydney. Under denna tid har 
jag märkt att det är ungefär samma frågor som ställs av nyanlända på de 
flesta svensk-australiska träffar och forum: Hur gör jag för att stanna kvar 
längre? Hur gör jag för att hitta jobb? Vart ska jag vända mig för att få 
tillbaka på skatten? Var kan jag hitta någonstans att bo? Hur fungerar det 
med skolor och barnomsorg? Var kan jag ordna ett australiskt körkort?

Över våfflor och kaffe på Café Svensson (kyrkans café i Sydney) har 
jag träffat hundratals backpackers, studenter och nyinflyttade som alla 
undrat hur man sätter upp sin nya vardag i Sydney, eller hur de kan göra 
för att stanna kvar längre i landet.

I den miljön var det inte svårt att få idén att svenska Australien-
vänner kanske skulle ha nytta av en bok som går igenom de viktigaste 
administrativa och praktiska tipsen för någon som emigrerar eller åker på 
långresa ”down under” – jag hade själv gjort ordentligt med missar och 
erfarenheter att dela med mig av. Efter två års arbete på kvällar och helger 
gav jag i april 2012 ut min bok på eget förlag som e-bok, och senare i år 
kommer boken också att kunna köpas i tryck i den svenska bokhandeln. 
I skrivande stund är jag i Sverige och jobbar bland annat med att ordna 
tryckning och distribution av första upplagan, men boken finns redan nu 
att ladda ned som e-bok från min sajt australienmanualen.se.

Jag har valt att kalla min bok ”Stora Australienmanualen: Allt om 
visum, biljetter, boende och jobb för resenärer och emigranter till Aus-
tralien” och det är min förhoppning att med den kunna hjälpa läsare att 
hantera de vanligaste utmaningarna som svenskaustralier ofta möter eller 
oroar sig för, och att få resenärer att sova lugnt i vetskapen om att man 
tagit hand om det viktigaste. Jag önskar att ingen behöver genomlida en 
flytt till Australien som min egen; full av stress, misstag och dyra sista-
minuten-lösningar som jag nu i efterhand ser att jag hade kunnat undvika 
om jag till exempel hade haft bättre koll på hur visumsystemet fungerade 
eller vart jag skulle vända mig för att lösa olika vardagsproblem.

Om du är intresserad av boken är du varmt välkommen att besöka 
min sajt australienmanualen.se. Därifrån kan du också ta dig till min 
blogg för svenska Australien-vänner, SwedesInAustralia.com, och om du 
vill kan du också prenumerera på mitt månatliga nyhetsbrev för svenskar 
i Australien.

stora Australienmanualen
Titel: Stora Australienmanualen: Allt om 
visum, biljetter, boende och jobb för resenä-
rer och emigranter till Australien
Antal sidor: 228. 
Författare: Anders Liljeqvist
Hemsida: www.australienmanualen.se
Anders blogg: www.swedesinaustralia.com

Ny medlemsförmån för medlemmar i  
 vänskapsföreningen! Medlemmar som köper Stora Australienma- 
 nualen från www.australienmanualen.se och knappar in rabatt- 
 koden ”AUSNZFS” får 50:- rabatt på priset (ordinarie pris 249:-).
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Hej, hur mår ni, har ni hämtat er efter tidsomställningen?
Vi mår bara bra, de första dagarna var dock tuffa då vi båda kämpade 
med en kombination av influensa och jetlag.

Då vi är en förening med koppling till Down Under måste vi fråga. 
Föredrar ni rugby eller AFL (Australisk fotboll)? Något favoritlag? 
Vi växte båda upp i en AFL stat, Western Australia så svaret är AFL. 
Vi är båda Freemantle Dockers supporters, något vi fått med oss se-
dan barnsben. WA och Victoria är AFL-stater medan man i framförallt 
Queensland föredrar rugby.

Var bor ni i Australien?
Vi är båda uppväxta i småstäder söder om Perth, Jodie i Bunbury och 
Glenn i Geraldton. I tidiga tonåren flyttade vi till Perth. Då Perth är 
världens mest isolerade stad kändes det ofta frustrerande att behöva resa 
500 mil för att se en bra film eller sin favoritartist live. Vi beslöt oss 
därför att flytta till Melbourne, där vi just nu bor i området Brunswick. 
Vi stortrivs, Melbourne är en fantastisk stad med ett myller av musik, 
restauranger, sport och kultur.

Var hittar man er en lördagskväll i Melbourne, var föredrar ni att av-
njuta en kall VB?

Glenn: Jag gillar Town Hall Hotel i norra Melbourne, här är alltid bra 
musik och trevliga människor.
Jodie: The Sporting Club i Brunswick, bra mat och livemusik.

Finns det några svenska artister som ni gillar och lyssnar på?
The tallest man on earth, Jens Lekman och även om det kanske låter 
som vi ställer in oss, vi gillar faktiskt Lars och hans Tribe. Jodie: Jag 
måste erkänna att Roxette var ett av mina absoluta favoritband.

Kan ni rekommendera några australiska artister?
Jodie: Special Patrol från Adelaide. Ett klassiskt aussie-band med texter 
om livet i förorterna, barbq’s.
Glenn: Charles Jenkins och hans band Icecream hands. Fantastisk mu-
sik med inspirerande texter.

Er debutskiva ”Eleven letters” handlar om elva brev som skickades mel-
lan två människor som försökte reda ut kärleken och livet. (En sann 
historia om Glenn och Jodie. Glenn befann sig i England och Jodie 
hemma i Perth). Er senaste skiva heter ”Curse of us”, vad var inspira-
tionen till den?
Den är en kommentar till hur vi, mänskligheten bär oss åt mot varan-
dra, naturen och djuren. Jag såg exempelvis mina grannar flyga till norra 

College fAll
- fRåN EN Blåsig småsTAd 

i wA Till väRldsTuRNéER

Text & foto: lars wallin

Pop-duon college fall bestående av glenn musto och jodie lee Bartlett lämnade western 
Australia (wA) för melbourne och turnélivet. Australiska Nya Zeeländska vänskapsföreningen 
passade på att intervjua bandet i samband med deras sverigeturné sommaren 2012.
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WA och gruvorna där de tjänar stora pengar samtidigt som naturen 
skövlas. Väl hemma igen shoppade de onödiga prylar som fyllde deras 
garage. The curse of us!

Vad har ni för musikalisk bakgrund, spelade ni i andra band innan 
College Fall?
Glenn: Jag började skriva musik redan som liten grabb, mitt första band 
hette Showbag och det var med dem som jag gav ut min första skiva. 
Efter Showbag spelade jag i ett band som hette The Nordeens.
Jodie: Mitt första band var Josivac där även min bror Simon spelade, 
musiken var något slags folkpop.

När spelade College Fall live för första gången?
Vi gjorde vår första spelning den 31 juli på The Velvet Lounge i Perth.

Kommer ni ihåg vilken den första och den senaste skivan ni köpt är?
Glenn: Split Ends och deras skiva ”Time and tide” tror jag var den för-
sta, den senaste är The Jelaous Sound.
Jodie: Wendy Mathews var den första och hm, tror att Phoenix är den 
senaste.

Vad är ert livs största succé respektive misslyckande hittills?
Intressant fråga som vi båda har kommit fram till att vi vuxit ifrån. 
Vi strävar inte längre efter någon stor succé och är därför inte oroliga 
för misslyckande. Det är resan snarare än målet som är livskvalité. Att 
komma till en småstad som Uddevalla, det är succé om vi nu ska an-
vända det ordet.

Vilken är den märkligaste platsen ni vaknat upp på?
Ha ha, det måste varit när en promotor i Cornwall, England lät oss 
sova över i sin lilla etta. Han var en ungkarl boende i en av de minsta 
lägenheter vi varit i och städa var något han inte prioriterade. Stanken 
var förfärlig men vi hade inget val. Utan att gå in på fler detaljer så rörde 
det sig i matresterna han hade i sin garderob!

Vad gör ni helst när ni inte sysslar med musik?
Jodie: Lagar vegetarisk mat, är ute med vår hund. Jag arbetar även extra 
som designer på Ikea.
Glenn: Musik är mitt stora intresse men gillar även att skriva, analysera 
hur vi lever och varför, sport. Djurfrågor är något som berör och intres-
serar mig.

Hur många gånger har ni varit i Sverige och har ni någon favoritplats?
Vi har varit i Sverige tre gånger. Jodie: Stockholm är väldigt vackert. 
Glenn: Stockholm är en fin stad, men något som spelar in är var man 
känner folk. Vi har vänner i Uddevalla och känner oss hemma där, där-
för är även det en favoritstad. Vi gillar Sverige.

Vad blir det för hämtmat en fredagskväll i Melbourne?
Jodie: Vietnamesisk mat.
Glenn: Libanesisk, gärna från Mankoushe på Lyon Street i Brunswick 
och deras ”Great flat bread + haloumi”.

Vad lyssnar ni på för musik just nu?
The Jealous Sound: A Gentle reminder.
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nyheter 

16/10 The Idea of North, Eric Ericsonhallen 
- Skeppsholmskyrkan, Stockholm

20/10 Tame Impala, Debaser, Stockholm

22/11 Parkway Drive, Trägår’n, Göteborg

åsa duffy vår 
ambassadör på NZ
Vänskapsföreningens am-
bassadör på Nya Zeeland 
Åsa Duffy finns som re-
surs för våra medlemmar 
när det gäller frågor och 

tips om Nya Zeeland. 
Email: duffy.asa@gmail.com

stora Australien-
manualen
Flytta, studera, arbeta 
eller resa till Austra-
lien? 
Här är en av de mest 
efterlängtade böck-
erna någonsin bland 
våra medlemmar. På 

220+ sidor går Australiensvensken Anders Lil-
jeqvist igenom allt du behöver känna till. 
Några av rubrikerna är: Working Holiday 
för backpackers. Studera i Australien. Jobba i 
Australien. Så möter du andra svensk-austra-
lier. Australiska visum och uppehållstillstånd. 
Pengar och Skatt. Dubbelt medborgarskap för 
emigranter. Hitta billiga resor och biljetter. 
Hotell, vandrarhem och boende. Fakta och 
bra att veta. australienmanualen.se

Australienresor tipsar!
Från Melbourne till Adelaide i husbil.
Upplev världens vackraste kustväg i husbil 

från Melbourne till Adelaide. Vägarna är bra 
och campingplatserna påminner mer om re-
sorter med pool och all möjlighet komfort. I 
detta reseförslag har vi kombinerat spännande 
naturupplevelser med vacker natur i husbil 
från Melbourne till Adelaide. Pris per person 
när två reser tillsammans: från 21.370 kr. 
australienresor.se

my Planet tipsar!
New Zealand Splendour
Flyg till Nya Zeeland och 15 dagars bilhyra 
samt övernattningar inkluderade. Upplev 
nord- och sydön i egen bil.
Ni flyger med 5-stjärniga flygbolaget Singapo-
re Airlines till Auckland och hem från Christ-
church (eller tvärtom).
Vi har förbokat en hyrbil samt 14 övernatt-
ningar för att ni skall få den absolut smidi-
gaste och bästa upplevelsen. 17 dagar från kr. 
23.645. myplanet.se

Tour Pacific tipsar!
Billigare än någonsin att flyga till Australien.
Flygpriserna till Australien har nått historiskt 
låg nivå! Långdistansflyget ligger överlag 7  
procent under förra årets priser & flygresor till 
Australien är upp mot 20 procent billigare än 
2010. Nya rundreseprogrammet ute nu! Exklu-
siva resor med svensk färdledare! tourpacific.se

Kilroy tipsar!
Förläng resan samtidigt som du umgås med 
lokalbefolkning och andra resenärer och hittar 
dina favoritplatser i landet.Du som är mellan 
18-30 år har världens chans att resa till Aus-
tralien, Nya Zeeland eller Kanada och lära 
känna dessa länder på ett unikt sätt. Genom 
att ansöka om ett ”Working Holiday Visum” 
kan du stanna i upp till ett år och jobba dig 
fram genom landet. kilroy.se

organisationsmedlemskap i 
vänskapsföreningen Australien
/Nya Zeeland
Nu är det möjligt för organisationer, förening-
ar och olika typer av sammanslutningar att bli 
medlemmar i Vänskapsföreningen Australien/
Nya Zeeland. Organisationsmedlemskapet 
innebär att organisationen erhåller ett visst 
antal av medlemstidningen Down Under. För 
mer information kontakta ordföranden Erwin 
Apitzsch. Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se

swedes in Australia!
En community för alla svenska Australien-
vänner. Drivs på plats i Sydney av Australien-
svensken Anders Liljeqvist.
swedesinaustralia.com

Australienbloggen
Johan Drejenstam från Romelanda strax norr 
om Göteborg driver sedan några år tillbaka 
den populära australienbloggen.
Här hittar du nyheter och resetips.
australienbloggen.se

vänskapsföreningen 
i din iPhone eller Android
Öpnna webläsaren i din iPhone eller Android 
och skriv: http://appr.at/ausnzfs

vänskapsföreningen 
reser down under
Besök vår hemsida och läs mer om exlusiva 
gruppresor som vänskapsföreningen planerar.
australien-nyazeeland.se
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bli medlem / förmåner

Bli medlem i vänskapsförening och utöka dina kunskaper om län-
derna, 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 medlem-
marna till att dela egna reseupplevelser med andra med samma 
intresse.

medlemsförmåner
som medlem erhåller du flera medlemsförmåner så som med-
lemstidningen down under, tim tam, Australiens favoritkex där 
medlemmar erhåller ett specialerbjudande. 5 paket för 150:- + 
frakt. (ordinariepris 195:- + frakt) www.timtam.se. tracker school 
sweden lämnar 5% rabatt www.trackerschool.se. backpacking-
boken, den enda svenska boken om backpacking. specialpris för 
medlemmar 150:- + frakt (ord. i butik 200:-). www.backpacka.nu

Besök www.australien-nyazeeland.se för information om med-
lemsförmåner. följ oss även på facebook!

bli medlem
inbetalning av 150 sek till Plusgiro konto 54 81 31-2. var vänlig 
ange namn, ev. medlemsnummer och e-postadress. vi arbetar 
konstant med att skaffa flera ochbättre fördelar för dig som med-

lem. utöver medlemstidningen down under, hemsidan och delta-
gande i olika arrangemang runt om i landet, kan du som medlem få 
en rad olika rabatter hos olika samarbetspartners.

Autogiro
Automatisk överföring av medlemsavgiften på rätt dag. om du vill 
slippa hantera räkningar och förfallodagar ska du beställa Autogi-
ro. 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.

medlems
KoRT 2012

NAmN:

www.australien-nyazeeland.se

Tour Pacific har sålt resor till Australien i 20 år och oavsett om det är en 
flygbiljett, ett helt skräddarsytt arrangemang eller en av våra gruppresor 
med svensk färdledare så är vi rätt resebyrå för dig! Vi har dedikerad personal 
som besökt Australien ett flertal gånger, Josefin Palmén har besökt landet elva gånger 
och är en av Sveriges främsta Australienspecialister. Ring henne eller någon av hen-
nes kollegor på 042-17 95 00 eller maila travel@tourpacific.se www.tourpacific.se

Boka Australienresan av de verkliga proffsen! Rin

g Josefin
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”Har man en tomt i Australien är det dags att sälja den nu”. Så uttalade sig 
professor Thomas B Johansson på Internationella miljöinstitutet vid Lunds 
universitet i oktober 2007. Han baserade sitt uttalande på de kraftigt ökade 
koldioxidutsläppen i världen, som leder till temperaturhöjningar och där-
med förändringar i klimatet. Dessa förändringar kan innebära fler naturka-
tastrofer, högre vattestånd i oceanerna, fler torkkatastrofer och mycket mer. 
Thomas B Johansson förmedlade också att målet som överenskommits i de 
internationella klimatförhandlingarna, utan att vara legalt bindande, är att 
temperaturen i framtiden inte skall ligga mer än två grader över det förin-
dustriella samhällets nivå. Om man skall nå det målet måste man minska 
koldioxidutsläppen kraftigt, och det sker inte alls idag. Insatserna idag har 
bara lett till att utsläppskurvan inte stiger lika brant som tidigare. De globala 
utsläppen steg dock 2011 mer än något tidigare år.

Konkreta åtgärder i Australien
I Australien antogs i somras ett program för att minska växthusutsläppen 
av det regerande arbetarepartiet med stöd av miljöpartiet och liberalerna. 
Beslutet går ut på att utsläppen blir  prissatta, men beslutet var inte en-
hälligt och de stundande parlamentsvalet 2013 kan leda till att det blir 
kortvarigt. Hotbilden för Australien är stor. År 2009 drabbades landet av 
omfattande skogsbränder, som följdes av en tidigare ej upplevd värmeböl-
ja. I december 2010 drabbades östra Australien av kraftiga skyfall, som re-
sulterade i en rekordvåt vår – samtidigt som sydvästra Australien upplevde 
sin hittills torraste regnreriod. Idag kan noteras att Australien får uppleva 
dubbelt så många rekordhöga värmedagar som rekordlåga kölddagar.

Alarmerande rapporter
Hur är då situationen 2012, fem år efter det alarmerande budskapet? Vid 

en intervju med professor emeritus Thomas B Johansson i somras svarade 
han ”Det finns all anledning att oroa sig för vattenförsörjningen. Det som 
är blött blir blötare och det som är torrt blir torrare”.

Med andra ord innebär det fler översvämningar på grund av skyfall 
och att värmeböljorna blir mer utbredda. Thomas B Johansson har inga 
direkta svar på frågor om vilka områden i Australien som är mest hotade, 
om befolkningen i dessa områden har minskat, hur stämningen bland 
invånarna är eller om villapriserna har sjunkit i de utsatta områdena. Rent 
allmänt säger han: ”Det finns all anledning att vara orolig. Vi kan kon-
statera att farhågorna, som jag framförde för fem år sedan, har bekräftats. 
Världen har ej reagerat. Utsläppen fortsätter att öka. Den globala me-
deltemperaturen har ökat med 0,9 grader på 130 år. Det måste ske något 
ganska snabbt. Det är en fråga om decennier, inte sekel”.

Enligt en nyligen publicerad artikel i Nature Climate Change konsta-
teras att havsnivån kan ha stigit med 2,7 meter till år 2300 och, i värsta 
fall, till 4,2 meter. Beräkningarna grundar sig på isavsmältningen i An-
tarktistrakterna. FNs klimatpanel International Panel on Climate Change 
(IPCC) räknade med en betydligt lägre nivåhöjning i sin rapport från 
2007, men några exakta siffror angavs inte då, eftersom det rådde stor 
osäkerhet kring hur stor avsmältningen skulle bli. I den nya studien har 
man utgått från ett scenario där utsläppen av växthusgaser kan dämpas 
så pass mycket att temperaturhöjningen på Jorden stannar vid två grader. 
Då kommer havsnivåhöjningen att ligga i intervallet 1,6-4,0 meter, med 
2,7 meter som det mest troliga utfallet. Skulle utsläppen av växthusgaser 
däremot fortsätta i samma takt som nu, är den troliga höjningen omkring 
tre grader, vilket skulle medföra att havet stiger med upp till 4,2 meter. 
Enligt författarna till artikeln är den enda möjligheten att stoppa förloppet 
att omedelbart satsa på teknologi, som kan fånga in och lagra koldixoid. 

satsa på förnybar energi
Årets regniga sommar i Sverige har medfört att flera nederbördsrekord 
har slagits och översvämningarna har blivit fler och orsakat större skador 
än tidigare. Det har medfört debattinlägg i dagstidningar, frågor om vem 
som har ansvaret och vad som skall göras. Trots kunskapen idag, forsk-
ningsrapporter och faktiska världshändelser har förvånansvärt lite gjorts 
för att motverka de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Thomas B Johanssons engagemang i frågan är stort och så här sä-
ger han om framtiden: ”FNs klimatpanel utkommer med en rapport vart 
femte till sjunde år, så nästa rapport kan förväntas komma ut i slutet av 
2013 eller i början av 2014”. Då får vi ytterligare en dokumentation av 
situationen i världen och förhoppningsvis konkreta förslag på åtgärder. 

Hans egna förslag går ut på att ta bort fossila bränslen, speciellt kol 
och satsa på effektiv energianvändning och förnybar energi såsom sol, 
vind, bioenergi och vattenkraft. Dessa åtgärder skulle också ge andra 
fördelar till exempel större energisäkerhet, mindre luftföroreningar och 
därmed bättre hälsa.

sälj tomten 

i AusTRAliEN
Text & foto: Erwin Apitzsch

thomas b johansson
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När man ska resa så långt som till Australien och Nya Zeeland ska man 
absolut passa på att göra ett stopp på vägen. Oavsett om man väljer att 
resa öster- eller västerut är det nästan lika långt och det är inte minst 
bekvämt att få göra ett stopp då den långa resan i sig kan bli ganska 
tröttsam annars. Dessutom ger det en extra upplevelse och det är roligt 
att få se en plats man inte varit på förut även om det så bara är för en 
eller ett par nätter. Kostnaden brukar heller inte innebära något extra, 
annat än för själva övernattningen. Här är några tips på stopp som man 
kan göra en eller ett par nätter på sin resa till Down Under. 

Hongkong - världsmetropolen med en spännande blandning av mo-
dernt och traditionell kinesisk kultur med affärer, hotell och restaurang-
er i överflöd. Ingen annanstans hittar man bättre kinamat än här och 
att prova kinesiska Dim Sum är ett måste. Victoria Peak är den största 
attraktionen, en underbar utsiktsplats över den mäktiga mångmiljon-
stadens omfattning, lika fascinerande dagtid som kvällstid. Staden har 
något för alla, shopping, skyskrapor, kultur, museum, ett Disneyland 
och flera tempel. Man kan utforska staden på cykel eller ta sig runt med 
den moderna tunnelbanan. Nattmarknaden på Temple Street i stadsde-
len Kowloon är väl värd ett besök. Vill man ta del av utelivet finns det 
ett stort utbud av barer och nattklubbar längs Nathan Road.

singapore - är en storstad och är ett av Asiens största affärscentrum, 
men staden är så mycket mer. För matälskare är den ett mecka för här 
finns de flesta av världens kök och restauranger i ett överflöd, både vad 
gäller antal restauranger och kvalitet. Här kan man äta billigt och gott 
på något av de många matstånden eller mer lyxigt på någon av res-
taurangerna. När det kommer till shopping så har staden fantastiska 
köpcentra och flera roliga marknader. Den berömda Singapore Sling-
drinken bör intas på det klassiska kolonialhotellet Raffles. Några andra 
klassiska sevärdheter är Singapore Zoo och nöjesparken Sentosa Island. 

Enklast är att ta sig runt med tunnelbana men taxi är förhållandevis 
billigt och fungerar utmärkt. Missa inte ett besök i Little India, inte 
långt från shoppinggatan Orchard Road. Här kan man strosa runt bland 
vackra hinduiska tempel och handla vackra saris på marknaden. 

Beijing - Helt klart en av världens mest fascinerande städer. Här kan 
man kombinera historiens mäktigaste byggnadsverk med fantastisk shop-
ping. Mest välkänt är Himmelska fridens torg och templen i Förbjudna 
staden, som sedan 1987 finns med på UNESCOs lista över världens 
kulturarv. På världsarvslistan återfinns även Himmelens tempel, Som-
marpalatset, Lamatemplet Yonghegong och Konfuciustemplet. Utan- 
för staden finns också ett antal praktfulla kulturarv, som den kinesiska 
muren i norr och nordväst, och Minggravarna. 

los Angeles - ett perfekt stopp på vägen om man väljer att resa 
västerut i stället för över Asien. I den här staden finns precis allt. Missa 
inte exklusiva Rodeo Drive, kändistäta Beverly Hills, Hollywood och 
Sunset Boulevard. Badstränderna är också en stor attraktion särskilt Ve-
nice Beach och Malibu.

Att ta sig runt i Los Angeles kräver viss planering då staden är 
enorm. Hyr en bil eller boka en rundtur, det finns flera att välja bland 
beroende på vad man vill uppleva och hur lång tid man har på sig.  Här 
finns också fantastiska Universal Studios och Disneyland. 

söderhavet - ett oförglömligt äventyr och ett stopp på någon av pa-
radisöarna lockar många. Det finns otroligt många öar och ögrupper i 
Söderhavet och alla är olika både vad gäller kultur, språk och utseende. 
Få platser är väl så förknippade med en avkopplande tillvaro, kritvita 
stränder, turkosblå hav, tropisk frukt och kristallklara laguner. De mest 
kända öarna och ögrupperna är Hawaii, Tahiti, Cooköarna, Samoa, 
Tonga, Nya Kaledonien och Fiji. 

Text & foto: åsa duffy

ett stopp 
På vägEN
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melbourne
Text: åsa duffy - foto: lars wallin

Om Sydney är spektakulärt då är Melbourne fantastiskt. Fler och fler 
besökare föredrar Melbourne före Sydney. Ryktet säger att det är för att 
människorna är ännu trevligare här, vilket är resultatet av den smältde-
gel av människor från alla världens hörn som bosatt sig här genom åren. 
Trots att staden har blivit berömd för att visa sig från sin allra bästa sida 
under den australiska vintern med konst, musik och utställningar är 
den lika fartfylld under sommaren och här finns mängder av saker att 
se och uppleva. 

Tennis. Australian Tennis Open, är utan tvekan Melbournes största 
sportevenemang och det äger rum i januari varje år. Vill man få en plats 
på läktaren är det dags att börja planera för det redan nu. Biljetterna 
börjar säljas i september eller oktober och går snabbt åt.  Ett heldags-
pass kostar drygt tvåhundra kronor och ett femdagarspass kostar cirka 
åttahundra kronor. Här finns över 20 tennisbanor och det är otroligt 
spännande att få uppleva superstjärnorna på plats. Bortsett från att titta 
på själva tennisen är det hela ett gigantiskt mingel med kändisar från 
hela världen och massor av underhållning. I Garden Square, kan man 
koppla av i solen med ett glas vin och titta på alla tennismatcherna på en 
enorm storbildskärm. Stora scenen inne på Grand Slam Oval erbjuder 
en mängd underhållning, med de bästa australiensiska banden.  

Eureka sky deck. I toppen av skyskrapan Eureka Tower, som 
sträcker sig nästan 300 meter upp mot himlen, finns en utsiktsplattform 
i glas. Härifrån får man en fantastisk utsikt över Melbourne. Byggnaden 
blev klar 2006 och det som är ovanligt med den är att den används för 
vanliga lägenheter. Som gäst är det alltså helt möjligt att åka upp till 88:e 
våningen och skåda utsikten.

drottning victoria Night markets. Marknaderna i Melbourne 
är en attraktion i sig och missa absolut inte att besöka Queen Victo-
ria Night Market. Detta sägs vara den största utomhusmarknaden på 
södra halvklotet och varje onsdag, från november till mars, hålls dessa 
marknader som lockar tusentals människor. Den historiska platsen har 
inrymt marknader sedan 1841 och här finns mer än 200 stånd som 

säljer konst, hantverk och annorlunda saker. Det finns också ett tiotal 
barer och även två livescener. Här finns massor av kul för matälskare 
också. Banjo`s BBQ serverar bland annat krokodil och deras holländska 
pannkakor är värda att köa för.

mecka för matälskare. En av orsakerna till att Melbourne ofta 
jämförs med europeiska städer är livet på gatorna, kaféer, restauranger 
och barer med influenser från hela världen. Melbourne är utan tvekan 
Australiens huvudstad när det gäller mat och staden Melbourne är ett 
äventyr för matälskare. Här finns en smältdegel av kulturer och utbu-
det av matställen är enormt. Konkurrensen om kunderna är hög, vilket 
också gör att restaurangerna håller hög kvalitet. Här finns något för alla 
smaker och plånböcker, från fina middagar till snabbnudlar i China 
Town. 

Barer. En ny, populär trend i Melbourne är alla takbarer. Barerna är 
belägna högst upp på någon intetsägande byggnad och många är svåra 
att hitta, men den trevliga lokalbefolkningen hjälper dig gärna. Siglo 
är en särskild favorit såväl vardag som helg och det är riktigt härligt att 
sitta i den ljumma sommarkvällen och kika ut över labyrinten av gator 
och gränder.

st Kilda. En enkel 10-minuters spårvagnsresa från centrum tar dig till 
de bohemiska områdena St Kilda – ett av Melbournes mest färgstarka 
områden. St Kilda ligger inbäddat i en vidsträckt strand där man kan 
promenera eller ta en simtur. Här finns rolig shopping och många bra 
ställen att äta på.

Royal Botanic gardens. Melbourne kallas ofta för ”trädgårds-
staden” för sina vackra parker och stadsutsmyckningar. Trots det och 
kanske just därför, är ett besök i Royal Botanic Garden en verkligt fin 
upplevelse. Det sägs också att den här botaniska trädgården är en av de 
vackraste i hela världen. Här kan man njuta av alla växter i en underbar 
miljö, sitta på en filt eller parkbänk och avnjuta sin medhavda lunch.  
För mer information se: visitmelbourne.com
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Njut av en oförglömlig semester till kampanjpris. Vi har erbjudanden till 
Australien och Nya Zeeland. Begränsat antal platser. För mer information 
och bokning, kontakta din resebyrå eller besök thaiairways.se. Sawasdee!

Kortaste vägen till Australien
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Har du rest, studerat, arbetat eller 

upplevt något intressant med koppling 

till Australien och Nya Zeeland?

Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se

vill du skrivA 
en Artikel föR 
dowN uNdER?


