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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.

vänskApsföreningens 
HeMsidA

 www.AustrAlien-nyAZeelAnd.se

      Bli medlem 
       i AustrAliskA nyA ZeeländskA 
       vänskApsföreningen

Medlemsavgift 200:- 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.
 

Besök

facebook.com /ausnzfs
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Vill inleda med att önska er alla 
en god jul och ett gott nytt år!

Det har varit ett fint år för Australiska Nya Zeeländska Vänskaps-

föreningen och vårt kontaktnät har utökats rejält i både Australien 

och Nya Zeeland. Extra kul är det nu börjar komma in artiklar till 

Down Under från svenskar boende i ”våra” länder på andra sidan 

jordklotet. Hela Vänskapsföreningen säger stort grattis och är otro-

ligt glada över att utnämningen av Northern Territory Australian 

Of The Year 2014 gick till den aboriginska artisten Shellie Morris. 

Vi såg talangen tidigt och var faktiskt först med att boka henne 

utanför Australien. Läs mer om Shellie längre fram i tidningen. 

Under hösten genomförde vi ett antal välbesökta föreläsningar 

runt om i Sverige. Vill du att vi kommer till din stad så kontakta 

Studiefrämjandet på din ort så kan vi tillsammans anordna en 

föreläsning. Kom gärna med förslag på inriktning på föreläsning, 

working holiday? Året går mot sitt slut och det är dags att förnya 

ditt medlemsskap, vi hoppas och ska göra allt för att du vill fortsätta 

vara medlem i Australiska Nya Zeeländska Vänskaspföreningen. 

Vi ses 2014!

40-års jubileum för sydney Opera house 6

Lars Wallin
Chefredaktör

skidåkning i Australien?  
Javisst!  10

shellie morris 14
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Knappt två veckor före parlamentsvalet i Australien i höstas utfärdade 
den dåvarande premiärministern Kevin Rudd ett vallöfte om att bygga en 
höghastighetsjärnväg mellan Melbourne och Sydney till en kostnad av 800 
miljarder kronor. Men i september tog högerkoalitionen, ledd av Tony Ab-
bott, över makten efter sex år med laborregering, så vi får se hur det blir 
med järnvägsbygget. Regeringsbildningen resulterade i en koalitionsreger-
ing bestående av arton män och bara en kvinna – Julie Bishop, som blev 
utrikesminister. Enligt Tony Abbott är förhoppningen att det blir fler kvin-
nor i regeringen med tiden. Julian Assange fick inte tillräckligt många röster 
för en lats i parlamentet.

De stora valfrågorna var ekonomin, invandringspolitiken och miljö-
skatter. Under landets förra regering infördes koldioxidskatt och man för-
beredde ett system med utsläppsrätter. Tony Abbott har dock slopat skatten 
och står inte heller fast vid landets åtagande att minska utsläppen med upp 
till 25 procent. En tydlig markering var att Australiens miljöminister inte 
deltog i FN-mötet om klimatfrågor i Warszawa i slutet av november.

I mitten av oktober 
drabbades New South Wales av våldsamma bränder. Sydneybor uppmana-
des att hålla sig inne och i synnerhet att inte motionera på grund av brän-
derna. Tusentals brandmän engagerades i släckningen och lyckades avvärja 

en katastrof. Forskare bedömer att klimatförändringar, med stigande medel-
temperaturer globalt, är en del av förklaringen till uppkomsten av bränderna.

Från Nya Zeeland kan noteras att parlamentet, efter fem års diskus-
sion, beslutade att inte längre tillåta de flesta mjukvarupatent. Beslutet inne-
bär att innovationsfördelarna överväger idéskyddet. Med andra ord, man 
menar att fler bra saker och fler jobb kommer till stånd med en generösare 
inställning till att fritt få använda forskningsresultat och produkter. Att dra 
fingret i sidled för att svara i telefonen är ett bra exempel. Idag är det en 
patenterad uppfinning. Det innebär att en konkurrent inte kan bygga en 
telefon med den funktionen utan att riskera stämning. Det är detta man vill 
luckra upp. Ett intressant beslut som kan få konsekvenser i andra länder.

Den nyazeeländska författaren Eleanor Catton erhöll Bookerpriset för 
engelskspråkig skönlitteratur med romanen The Luminaries om guldrushen 
1866.

Inom idrottsvärlden  inträffade en nästa osannolik vändning i seglings-
tävlingen America’s Cup. Team Nya Zeeland ledde med 8-1, men USA vann 
de sista åtta seglingarna och vann sensationellt med 9-8. Till råga på allt var 
det en australiensare, James Spithill, som var skeppare på den amerikanska 
segerbåten Oracle.«

Erwin Apitzsch

OrdförAnden
har ordet
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MedleMsförMåner
Anders Liljeqvist
Föreningsambassadör i Aus-
tralien. Vänskapsförening-
ens ambassadör på plats i 
Sydney, Australien. Som 
medlem i AUSNZFS kan du 

ställa frågor till Anders: 
Anders.liljeqvist@swedesinaustralia.com

Åsa Duffy 
Föreningsambassadör på 
Nya Zeeland. Vänskapsför-
eningens ambassadör på 
plats i Auckland, Nya Zee-
land. Som medlem i AUS-

NZFS kan du ställa frågor till Åsa: duffy.asa@
gmail.com

Villa Maria - Årets Nya Zeeländska vineri 
för 13:e gången
Villa Maria blev i november utnämnda av det 
ledande Australiensiska vinmagasinet Winestate 
till New Zealand Winery of the Year för 13:e 
gången på 16 år. När den exklusiva ceremonin 
hölls i Remuera i Auckland var Villa Marias Se-
nior Auckland Winemaker Nick Picone mycket 
stolt över att få motta den prestigefulla utmär-
kelsen. ”Som ett team är vi mycket glada över 
att kunna prestera så bra över tid. Att vinna den 
här utmärkelsen 13 av 16 år visar tydligt vilken 
hög kvalitet vår vingård och medarbetare har”, 
säger han.

Musikguiden i P3 om ny Australisk musik
I november sände Sveriges Radio ett helt pro-
gram om ny Australisk musik.
“Ett av världens varmaste länder har sakta också 
blivit ett av världens coolaste länder. För aldrig 
förr har vi spelat så mycket ny och spännande 
australisk musik som nu! Därför ger Samir och 
Tina er Musikguidens stora guide till Australien. 
Vi guidar er genom våra favoritartister, under-
söker hur scenen utvecklats och jagar svaret på 
frågan: Hur låter Australien?”  sverigesradio.se/
sida/avsnitt/283484?programid=4067

Triple J presenterar ny Australisk musik
Vill du ha fler tips och 
lyssna på ny spännan-
de musik från Down 
Under så besök Triple 

J´s hemsida. www.abc.net.au/triplej

My Planet tipsar!
Från norr till söder i husbil
Nya Zeeland är utmärkt för en husbil. Väljer ni 
att hyra en husbil får ni den ultimata friheten.
Från kr. 20.600 myplanet.se

Australienresor tipsar!
Sydney, Rock & Reef. 
19 dagar – en kombina-
tion av det bästa som 
Australien erbjuder

På denna fantastiska resa får du uppleva tre helt 
olika områden i Australien. Från storstaden 
Sydney, via den australiensiska outbacken med 
Ayers Rock, till det tropiska nord med vackra 
stränder, korallrev och gröna regnskogar. Denna 
resa har allt.Pris per person, när två reser till-
sammans:  från 29 995 kr. Kontakta oss för mer 
information. australienresor.se

Organisationsmedlemskap i Vänskaps-
föreningen Australien/Nya Zeeland
Nu är det möjligt för organisationer, fören-
ingar och olika typer av sammanslutningar att 
bli medlemmar i Vänskapsföreningen Austra-
lien/Nya Zeeland. Organisationsmedlemska-
pet innebär att organisationen erhåller ett visst 
antal av medlemstidningen Down Under. För 
mer information kontakta ordföranden Erwin 
Apitzsch , Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se

Stora
Australienmanualen
Medlemmar som köper 
Stora Australienmanualen 
från australienmanualen.se 
och skriver i koden ”AUS-
NZFS” får 50:- rabatt på 

priset (Ordinarie pris 249:-)
På 220+ sidor går Australiensvensken Anders 
Liljeqvist igenom allt du behöver känna till in-
för . Några av rubrikerna är: Working Holiday 
för backpackers. Studera i Australien. Jobba i 
Australien. Så möter du andra svensk-australier. 
Australiska visum och uppehållstillstånd. Peng-
ar och Skatt. Dubbelt medborgarskap för emi-
granter. Hitta billiga resor och biljetter. Hotell, 
vandrarhem och boende. Fakta och bra att veta. 
australienmanualen.se 

Australiska Nya Zeeländska Vänskaps-
föreningen i samarbete med Studiefräm-
jandet
Baka Pavlovatårta, vinprovning, läs om Abo-
riginer eller Maorier, working holiday, Opera-
huset i Sydney! Du och dina vänner bestämmer 
själva ämnet när det är dags för er studiecirkel. 
ww.studieframjandet.se«

Föreningsstämman 2014
Vänskapsföreningen Australien/

Nya Zeeland kallar medlemmarna till 

Föreningsstämma söndagen den 16 februari 

2014 kl 13.00 i Studiefrämjandets lokaler, 

Fabriksgatan 2a, Lund.

Medlem kan genom motion väcka förslag 

rörande föreningens verksamhet. Ev motioner 

skall vara styrelsen (Erwin.Apitzsch@psychology.

lu.se) tillhanda senast den 10 januari 2014.

Dagordning, stämmohandlingar, verksamhets-

berättelse, bokslut och revisionsberättelse finns 

tillgängliga fr o m den 2 februari 2014 och kan 

erhållas av ordföranden. 

Lund den 18 november 2013 

Ordf :Erwin Apitzsch

Nyheter &
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40-års jubileum för 
sydney OperA HOuse 

den 20 oktober 2013 fyllde operahuset i sydney 40 år.  
Australiens stolta landmärke, som av unesco utsetts till 

kulturvärldsarv, firades med ett rejält party bestående av både 
konserter, tal, en gigantisk cup cake, födelsedagssång 

och givetvis ett spektakulärt fyrverkeri >>>

Text & Foto: Lars Wallin
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Få byggnader är så starkt förknippade med sin stad och sitt land som 
Sydneys operahus. I 40 år har det nu stått som symbol för inte bara en 
av världens vackraste städer utan även för hela nationen på andra sidan 
jordklotet. Att denna sensationellt vackra byggnad har starka kopplingar 
till både Danmark, Finland och Sverige gör det förstås ännu mer attrak-
tivt för oss nordbor. Arkitekten Jørn Utzon var från Danmark och de cirka 
en miljon kakelplattorna som täcker operahuset är från Höganäs i Sverige. 
Kopplingen till Finland består i att det var arkitekten och tillika den sent 
tillkomna jurymedlemmen Eero Saarinen som lyckades övertyga en tvek-
sam jury till att välja Utzons bidrag som vinnare av den tävling man utlyst 
hösten 1955. Totalt fick man in 233 bidrag från 32 länder där dansken Jørn 
Utzons förslag till slut blev det man valde. Platsen för byggstarten av opera-
huset var Bennelong Point intill Circular Quay i Sydneys hamn.

År 1959 inleddes bygget av det som skulle komma att kantas av skanda-
ler och en rejält överskriden budget. Budgeten som från början var satt till 
cirka 7 miljoner australiska dollar hamnade slutligen på över 100 miljoner 
dollar.  Det sägs att det var Utzons komplicerade takkonstruktioner som 
fick både budget och tid att skena iväg. Den avancerade och svårbyggda 
takkonstruktionen tvingade Utzon och hans kollegor att återvända till rit-
bordet vid flera tillfällen.

Inför det stundande parlamentsvalet 1965 hamnade bygget av ope-
rahuset i fokus. Många var kritiska till att det tog så lång tid och att budge-
ten skenade iväg. Den nya regeringen,ledd av Robert Askin, satte press på 
de ansvariga för byggprojektet och för att vinna tid och pengar föreslogs 
en rad kompromisser. Atkins personliga vän Davis Hughes, som utsågs till 
byggnadsminister, beslöt att stoppa finansieringen varpå Utzon inte längre 
kunde betala arbetarna. Hughes som kommit till makten genom att ljuga 
om sin akademiska grad tvingade fram en rad kompromisser för att snabba 
på bygget och för att spara pengar. Detta fick Jørn Utzon att 1966 i ursinne 
lämna Australien för att aldrig komma tillbaka. Tre australiska arkitekter, 
Peter Hall, Lionel Todd och David Littlemore övertog ledningen av bygget 
som år 1973 stod klart för officiell invigning.

Månaden innan den officiella invigningen ägde rum arrangerade 
man operaföreställningen ”Krig och fred” av Prokofiev. Den 29 september 
var den svenska operasångerskan Birgit Nilsson solist vid den första offent-
liga konserten. Invigningen ägde rum den 20 oktober 1973 med Beethovens 
nionde symfoni i närvaro av drottning Elisabeth II.

Både David Hughes och Robin Atkins var på plats vid invigningen.  Ro-
bin Atkins nämnde inte arkitekten Utzon vid något tillfälle i öppningstalet. 
Det skulle dröja ytterligare två år innan man år 1975 bad Utzon om ursäkt 
för det inträffade. I slutet av 1990-talet tog the Sydney Opera House Trust 
kontakt med Utzon för att involvera honom i planeringen av ombyggnader av 
operahuset.  Något som Jørn tillsammans med sin son Jan Utzon till mångas 
glädje tackade ja till. I samband med ombyggnaden och renoveringarna som 
pågick under perioden 1999 till 2004 skapade man även ”The Utzon Room”, 
som idag pryds av en vävnad designad av Utzon själv och vars arbete överva-
kades av dottern Lin. Jørn Utzon avled den 28 november 2008.

Den vackra byggnaden som egentligen består av tre huskroppar, två 
större och en mindre som förenas i den gemensamma plattformen finns 
ett flertal scener. Designen för tankarna till både snäckskal och vindfyllda 
segel.  Den stora konserthallen med sina 2 679 platser är störst följd av 
The Opera Theatre, som rymmer 1 500 personer plus orkesterdiket med 
plats för 70 musiker. Dessutom finns de något mindre scenerna som The 
Playhouse med plats för 398 platser personer, The Studio med plats 400 
platser personer och The Utzon Room med drygt 200 platser. Då och då 
arrangarerar man även konserter och andra evenemang på torget utanför 
Operahuset.

Med sina drygt 7 miljoner besökare årligen är Operahuset är en av 
Australiens mest välbesökta turistattraktioner. Första gången jag personli-
gen såg och rörde vid de legendariska kakelplattorna var 1989. Jag har sedan 
dess regelbundet återvänt till Australien och Sydney och vid varje tillfälle 
besöker jag operahuset, lägger min hand på dess kakelplattor och viskar 
”hej jag är också från Sverige”. Stort grattis till The Sydney Opera House, vi 
ses snart igen. «

Adress: Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Australien
Byggstart: 1958
Öppnade: 20 oktober 1973
Kapacitet: 5 738
Höjd: 65 m
Arkitektbyrå: Arup
Arkitekter: Jørn Utzon, Ove Arup
Byggnadsingenjörer: Ian Liddell, Ove Arup, Edmund Happold
www.sydneyoperahouse.com
www.facebook.com/sydneyoperahouse
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Läsarfråga:
Hej, jag och min fru (båda är 26år) har snöat in oss på att flytta ner till Aus-
tralien. Har nu suttit ett bra tag och letat efter lite information men inte fått 
ett bra svar på min fråga, så jag hoppas du kan svara :)

Jag är i nuläget lastbilschaufför med CE kort (lastbil + släp). Kan jag 
jobba som lastbilschaufför nere i Australien med ett Internationellt kort el-
ler måste jag ta ett nytt där nere? Skriks det efter lastbilschaufförer eller är 
det bara något jag har fått för mig? Vill nämligen jobba nere i Perth i gruv-
industrin då jag har läst att man tjänar väldigt bra. -Anonym

Anders Svar: 
Hej! Körkort i Australien regleras av delstaterna och om du vill jobba i 
Perth så ska du höra av dig till Department of Transport i Western Austra-
lia. Deras lastbilsklasser skiljer sig från de svenska, så jag tror inte att du kan 
översätta ditt svenska lastbilskort rakt av.

1. Här hittar du klasserna: http://goo.gl/nJbxqK
2. Och här hittar du info om att köra på utländskt körkort i WA:
http://goo.gl/Dm9Eoj

Jag skulle höra av mig till delstatens vägverk om adresserna ovan inte ger 
dig svar på dina frågor.

Angående jobb så är min bild att det finns mycket jobb för förare i 
Western Australia och jag har hört historier om att erfarna förare kan få 
väldigt höga löner i gruvindustrin. Sök exempelvis på sajter som seek.com.
au för att hitta lediga jobb.

Läsarfråga:
Hej Anders, Jag har bott i Australien de senaste 5 åren och har varit på allt 
från ett working holiday visum, till student visum till partner visum. Jag 
träffade på dig vid svenska kyrkan när de hade förra årets lucia tåg. I alla 
fall, jag flyttade hem till Sverige i mars och trodde att det var rätt för mig 
men nu ska jag flytta tillbaka till Australien och har lyckats få min gamla 
chef att sponsra mig. Jag ska alltså söka ett 457 visum.

Först undrar jag vad jag som blir sponsrad måste förbereda? Måste 
man göra en hälsoundersökning? Sen undrar jag också om det stämmer att 
ett 457 visum är 4 år långt men att man kan efter två år ansöka om medbor-
garskap? Med vänlig hälsning, Diana

Anders Liljeqvist

 föreningsAMbAssAdören
i sydney rapporterar och svarar
                      på läsArfrågOr 

här kommer ett urval av de senaste månadernas läsarfrågor och bloggkommentarer 
på temat att åka eller flytta till Australien. Om du själv har något du funderar över och tror 

att jag kan hjälpa dig med så får du gärna skicka mig ett email på adressen 
anders@swedesinaustralia.com.
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Anders Svar:
Hej Diana. Så kul att du blivit erbjuden ett 457 visum, och kul att vi träffades 
vid Svenska Kyrkan i Sydney. Jag har på olika sätt jobbat som frivillig där de 
senaste 3 4 åren och tycker det är ett toppenställe för den svenska gemen-
skapen i Sydney. I år kommer jag dock missa Lucia och julmarknaden då 
jag åker till Sverige för att fira jul med familjen för första gången på 5 år.

Innan jag börjar svara så vill jag tipsa om att det på australiska migra-
tionsverkets sajt immi.gov.au finns ett ypperligt informationshäfte om just 
457-visum: se http://goo.gl/NZc3qG.

1: Du kommer att få skicka in en massa papper och troligtvis göra en 
hälsoundersökning. När ansökan är inne kommer du att få information om 
vad för papper som ska skickas in i just ditt fall. Vanligt är att din arbetsgi-
vares personalavdelning ordnar detta åt dig, men här är en gissning på vad 
för dokument du kommer att få behöva skicka in (från när jag själv ansökte 
om ett 457-visum en gång i tiden):. Vidimerad kopia av ditt svenska pass.. Lista över tidigare internationella resor.. Lista över dina tidigare australiska visum.. Polisutdrag från Sverige och andra länder där jag levt minst 1 år.. Resultat från en eventuell hälsokontroll.. Skills Assessment: ett intyg från en oberoende australisk 

     granskningsorganisation om att dina yrkesfärdigheter är 
     tillräckligt goda.. Kopia av ditt CV.. Resultat från ditt engelskatest (IELTS-test).. Vidimerad kopia av din examen eller andra relevanta certifikat 
     från utbildningar.

2: Ja och nej. Ett 457-visum är giltigt i 4 år, men du kan inte gå från ett 
tillfälligt visum till medborgarskap. Först måste du på något sätt skaffa ett 
permanent uppehållstillstånd och därifrån ansöka om citizenship. En ny 
regel är att det är relativt lätt att fixa permanent residency (PR) när du haft 
457 i 2 år. Medborgarskap kan du sedan söka när du bott i landet i 4 år, och 
minst 12 månader som permanent resident.

Läsarfråga:
Hej! Jag är i Asien nu och skulle vilja åka till Australien för att plocka frukt/
grönsaker. Problemet är att jag bara kommer ha cirka 10 000 kr med mig. 
Måste man skaffa Working visum? Har jag förstått rätt om att man måste ha 
30 000 på kontot för att få ett visum? -Miranda

Anders Svar:
Hej Miranda. Ja, om du vill jobba i Australien måste du ha ett visum som 
har ett arbetstillstånd kopplat till sig, och vanligast är att svenska ungdomar 
fixar ett Working Holiday-visum. Du kan läsa mer om det här:
http://goo.gl/g9qZHV.

Ett av kraven på dig som ansöker om ett sådant visum är att du har 
tillräckligt med pengar med dig för att klara dig på egen hand i landet, och 
därför tar ibland gränskontrollen backpackers åt sidan för att kontrollera att 
de har tillgång till tillräckligt med pengar för sin resa.

Jag tycker att om du bara har 10k på kontot så kommer du ha rätt ont 
om pengar att klara dig på ifall du inte hittar jobb direkt. Jag skulle person-
ligen avråda från att åka till Australien med så lite pengar, då jag gissar att 
man som backpacker bränner omkring 20 000 i månaden. Om du under 
en tid kan låna pengar hemifrån eller kanske använda kreditkort så kan du 
dock på så sätt möta kravet om att ha tillgång till mer pengar för oförut-
sedda problem.«

Anders Liljeqvist
Vänskapsföreningens ambassadör i Sydney, Australien

Anders Liljeqvist startade efter ett par års frustration över 
bristen på bra informationsresurser och mötesplatser för 
svenska Australienvänner sajten Swedes in australia.
www.swedesinaustralia.com 

Idén bakom Swedes In Australia är att hjälpa Australien-
intresserade svenskar att förstå hur det funkar att resa 
och bo i Australien, samt att göra det lättare för austra-
liensvenskar att hitta och lära känna varandra. Nu arbetar 
Anders även för Australiska Nya Zeeländska Vänskapsför-
eningen som vår officiella australienambassadör. Med sin 
breda kunskap och kontaktnät står Anders till förfogande 
att svara på frågor. Anders har även skrivit boken Austra-
lien Manualen (australienmanualen.se) tillsammans med 
ett team av frilansare med ambitionen att skapa en hel-
täckande samling användbara artiklar för svenska austra-
lienresenärer och migranter.

Mail: anders.liljeqvist@swedesinaustralia.com
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skidåkning i AustrAlien?  
Javisst!
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”du, ska vi åka skidor i år?” 
”Visst” svarade jag, ”du menar när vi åker till sverige över jul?”

”Nä, jag menar här, i Australien, vi kan köra Kangaroo hoppet.” 

Text & Foto: Karin Lindberg

Jag stannade upp. Hade jag just hört skidor, Australien och kängurur 
nämnas i samma mening? Vad menade han? Förvirringen var total. Min 
sambo lät väldigt entusiastisk medan han pratade på om skidtävlingar och 
snö. Snö i Australien. Jag brottades med dessa nya geografiska uppgifter. 
Visst visste jag att det fanns berg på Australiens öst- och sydkust, men att 
dessa ibland var täckta av snö var en nyhet. Att det dessutom fanns ordent-
liga skidanläggningar, slalombackar och längdskidsspår hade jag igen aning 
om, och för att vara ärlig tyckte jag det var lite pinsamt att jag, som hade 
geografi som favoritämne i skolan plus älskar längdskidåkning, inte hade 
bättre koll på mitt nya land. 

Men det är alltså sant. Australien får snö, så pass att man kan åka skidor 
där! Säsongen är oftast ganska kort, men har det varit ett kallt år med rikligt 
snöfall kan sportanläggningarna vara öppna från juni ända in i oktober. 
I New South Wales, Victoria, Australian Capital Territory (Canberra) och 
Tasmanien välkomnas den skidintresserade med slalombackar för både 
nybörjaren och den mer erfarne skidåkaren och det bjuds även på prepare-
rade längdskidåkningsspår av varierande längd. Fantastiska nyheter för en 
nordbo som trott att livet på andra sidan jorden innebär att skidåkning är 
ett minne blott.

Kangaroo Hoppet
Den nya insikten gjorde mig väldigt nyfiken på de alpina delarna av Austra-
lien och tillsammans med min sambo anmälde jag mig till 2011 års längd-
skidåkningstävlingar i Falls Creek, Victoria. Han anmälde sig till Kangaroo 
Hoppet på 42 km och jag till kortare The Australian Birkebeiner på 21 
km. Båda loppen plus lilla Joey Hoppet för barn, går av stapeln sista hel-
gen i augusti varje år och skidåkare från hela världen kommer för att delta. 
Detta för att huvudloppet, Kangaroo Hoppet, ingår i den ansedda serien 
av längdskidåkningsmaraton kallad Worldloppet. 16 skidtävlingar, bland 
annat vårt eget Vasalopp, ingår där och för den sportintresserade kan jag 
berätta att Worldloppet Ski Foundation grundades i Sverige och Uppsala 
1978. Varje år deltar runt 50 000 personer, motionärer som elitidrottare, i 
tävlingar världen över. På listan av deltagare i Falls Creek 2011, kunde jag 
se både Tjeckien, USA, Norge och Japan vara presenterade i både herr- som 
damklass och flera svenskar fanns med i både Kangaroo Hoppet och The 
Australian Birkebeiner.

Tävlingshelgen i Falls Creek
Vår resa gick således till Falls Creek i Victoria där jag och sambon skulle få 
känna på australiensisk snö och köra längdskidåkningstävling. Falls Creek, 
som ligger dryga 4 timmar från Melbourne och en dagsresa från Sydney, 
är Victorias största skidanläggning med 7 000 bäddar, 15 liftar, 92 nedfar-

ter och en 60-70 km längdspår. Högsta liften går upp till 1 780 meter över 
havet och när vi kom dit visade det sig att vinterns milda väder gjort att ar-
rangörerna av loppen fått lägga om banorna på grund av för lite snö. Detta 
resulterade i att vi fick ta liften upp till toppen då loppen gick på högre höjd.

Vid en första anblick av tävlingsområdet undrade jag om loppen verk-
ligen skulle bli av med så mycket mark som låg i dagen. Men så fick ögonen 
syn på en vit slinga som snirklade sig runt bergssidan. Visst skulle det bli av. 
Skrapar och skyfflar man bara ordentligt så kan man absolut få till stånd en 
skidtävlingsbana. Till och med för ett världslopp. 

Vi hade slipat och vaxat våra skidor in i minsta detalj så förberedelsen 
var optimal. Enda nackdelen var att ingen av oss hade stått på skidor senaste 
halvåre. Hur som helst så stod vi där på startlinjen. Solen sken och vädret 
var alldeles fantastiskt,. Det var ingen isande vind eller bitande kyla trots att 
vi var på hög höjd, bara sol och blå himmel och så en massa ivriga skidlö-
pare från när och fjärran.

Så gick startskottet! Kangaroo Hoppet–åkarna startade först, sen vi i 
Birkebeiner-loppet. Uppåt uppåt gick det den första biten. Banans sträck-
ning gick i en stor cirkel runt toppen av berget och på grund av den smäl-
tande snömängden var loppet kortare än vanligt och vi fick köra två varv i 
samma spår. Första varvet måste jag erkänna att jag mest tittade på utsikten 
och njöt av att vara där. Det var ju så fascinerande att se snö här! Jag fick allt 
nypa mig i armen några gånger för att förstå att jag verkligen åkte skidor 
i Australien. Allt fler passerade mig där jag knatade på i min lilla bubbla 
av förtjusning, men så vaknade jag till, tävlingsinstinkten tog över och jag 
körde på i jakt på en bättre placering. Som svensk har man ju lite stolthet 
att försvara när det gäller vintersport, så här kunde man inte gå och dra 
skidorna efter sig! 

In på andra varvet började spåren försvinna ut i en mosig snömassa 
och det blev lite halkigt, men jag hade ett så bra glid på skidorna att jag bara 
for igenom modden och den sista biten gick som i ett huj. I mål kom jag på 
91:a plats av 126 startande damer. Det viktigaste var dock att slå min sam-
bos bröder som också tävlade i Birkebeiner-loppet och det gjorde jag med 
god marginal. Kändes bra att kunna hålla den blågula fanan högt! 

Nöjd
Denna fantastiska upplevelse av att åka skidor i augusti, i Australien, minns 
jag med glädje. Vilken grej. Jag är imponerad över australiensarnas entu-
siasm för längdskidåkning, då de trots en nästintill obefintlig snömängd 
gjorde allt de kunde för att genomföra skidtävlingarna.«

www.hoppet.com.au
www.fallscreek.com.au
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Text & Foto: Tomas Eisner

fleur´s plAce
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Kustvägen söder om Oamaru, State Highway 1 mot Dunedin, är en av 
många fantastiskt natursköna vägsträckor på Sydöns östra kust. Det är den 
resan, med sin dramatiska skönhet, som sätter dig i rätt sinnesstämning för 
att vika av till den lilla fiskebyn Moeraki. Moeraki är Maori och betyder ”söm-
nig himmel” eller ”ett ställe att sova om dagen”. Byn grundlades 1836 då man 
startade en valfångststation här.Morekai är väl värt ett besök eftersom det är 
där du hittar Fleur’s Place. Förutom Fleur´s Place är även Moeraki Boulders 
väl värt ett besök. Du kör längs en smal och krokig väg in i en vik. Du ser 
snart en skjulliknande byggnad som vi förstår måste vara restaurangen vi 
hört talas om redan innan vår resa till Nya Zeeland. Fleur’s Place restaurang, 
café och bar ligger i hamnen för Moeraki Bay’s fiskebåtar.

Inte helt oväntat specialiserar sig restaurangen på färsk fisk och skaldjur 
som fiskebåtarna levererar direkt till köket. Det finns vatten på tre sidor om 
restaurangen. Fiskebåtarna guppar i hamnen och trots att vi befinner oss 
långt från tätbebyggt område och det är sen eftermiddag är det rätt många 
matgäster som hittat hit. 

Restaurangen ligger i den gamla valfångststationen och är inredd och 
byggd av insamlat ihop plock, gamla bruksartiklar, och rivningsmaterial från 
hela Nya Zeeland. Restaurangen drivs av den oefterhärmliga ägarinnan Fleur 
Sullivan och hon har fått sitt rykte från Central Otago (som ligger på den 
södra delen av Sydön) där hon etablerade Olivers Restaurant i staden Clyde. 

Hon blev tidigt känd för sin stora gästfrihet och sin personlighet. När 
hon lagar mat är det instinkt, kunskap och känsla som styr hennes matlag-
ning och hon lägger väldigt stor vikt vid att bara använda fräscha, färska rå-
varor.

Fleur har också skrivit flera kokböcker som kombinerar recept av henne 
själv med fotografier av det spektakulära landskapet i kustnära Otago och 
Moeraki området. Fleur har också fått flera utmärkelser för sina restauranger 
och erkännande för hennes bidrag till turismen till Nya Zeeland. När den 
världskände brittiska TV-kocken och krögaren Rick Stein skulle skriva en re-
seartikel för den engelska tidningen Daily Mail och där välja ett ställe, någon-

stans i världen, som han ville åka tillbaka till så valde han just Fleur´s Place.  
Det säger lite om hur populär och fantastisk denna restaurang är.

När fiskebåtarna kommer in till hamnen sker det direktleverans till Fleur 
som har en egen fiskekvot. Det innebär, som hon själv uttrycker det, att hon 
”- äger ett ton torsk som simmar ute i Stilla Havet”. Hon är alltså juridiskt 
tillåten att servera fisken som samma dag levererats till hennes egen tröskel, 
utan mellanhänder.

När vi kom dit hade vi turen att nästan direkt stöta på Fleur i restau-
rangen. Hon är där varje dag och har sitt kontor i restaurangen. Fleur är inte 
en person som skulle smyga undan eller gömma sig utan hon vill gärna träffa 
sina gäster och pratar gärna och länge med besökare. Gästerna kommer från 
närområdet och Moeraki men det är också gott om gäster från andra delar av 
Nya Zeeland liksom andra delar av världen. När vi besökte Fleur´s Place så 
hade vi tyvärr ”timat” vårt besök dåligt mitt emellan lunch och middag så vi 
var inte så hungriga. 

Vi passade ändå på att pröva några av de mindre rätterna på menyn. Vi 
beställde in “Aotearoa Scallops with Pernod” som var en fantastiskt god rätt. 
Pilgrimsmusslor, lök, vitlök, sidfläsk och svamp som, efter stekning, fick koka 
ihop i Pernod och grädde. Utsökt! Vi prövade också “Asparagus with Hol-
landaise Sauce”, färsk sparris med Fleur´s egen Hollandaise sås. Också detta 
var väldigt fräscht och gott.

Fleur´s Place är en mycket trevlig helhetsupplevelse. God, vällagad och 
spännande mat, personlig och kunnig service och en ägarinna som sätter 
pricken över i. Fleur är en personlighet utöver det vanliga. Har du vägarna 
förbi – gå in och testa något på menyn!

Moeraki Boulders (några kilometer norr om Moeraki)
Längs en strandsträcka på ungefär 50 meter ligger ett antal helt runda stenar, 
vissa 4 m i diameter, De bildades på havsbotten för omkring 60 miljoner år 
sedan då kalksalter gradvis ansamlats kring en hård kärna. Man ser dem bäst 
vid ebb.«

En restaurang värd en omväg och Moeraki Boulders Scenic Reserve
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Text & Foto: Lars Wallin

shellie morris hyllas för sitt musikaliska arbete. Redan 2005 utsågs hon
till årets kvinnliga artist vid NT iNdigeNOus musiC AwARds. i år tilldelades 

shellie morris the National indigenous music Awards för årets låt, blev 
nominerad till ARiA Australian Recording industry Association följt 

av Northern Territory Australian of the Year 2014.

sHellie MOrris 
- Northern Territory Australian of the Year 2014
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Första gången jag träffade Shellie Morris var år 2001 på Browns Mart 
i Dawin. Minns det än idag hur vi satt i den ljumma kvällen på marken 
framför den lilla utomhusscenen. Det var en minifestival där aboriginska 
artister och grupper uppträdde, sist ut var Shellie Morris. Jag blev helt ta-
gen av hennes röst och den minimalistiskt vackra musiken. Då och cirka 
10 år framåt uppträdde hon tillsammans med sin dåvarande partner och 
gitarrist Glen Heald. Glen varvade sitt gitarrspel med stränginstrumentet 
Chapman Stick, något som gav duon ett unikt sound. Deras debutskiva 
Shellie Morris, som gavs ut år 2000, tillhör än idag en av mina favoritski-
vor. Jag träffade Shellie och Glen och såg dem live vid flera tillfällen de 
kommande åren när jag besökte Darwin. När Australiska Nya Zeeländska 
Vänskapsföreningen arrangerade vår Australienfestival på Tellus i Stock-
holm år 2006 bjöd vi in Shellie Morris till hennes första resa utomlands.  
Att Shellie Morris skulle spela ”over seas” var något som uppmärksam-
mades stort i media hemma Darwin. Förutom uppträdanden i Uddevalla 
och Stockholm besökte Shellie & Glen även TV4 Nyhetsmorgon där de 
framförde två låtar. Konserterna och TV-framträdandet på andra sidan 
jordklotet kom att positivt påverka karriären, som nu tog extra fart. Året 
efter släpptes uppföljaren till debutskivan Waiting Road, nu med ett större 
sound och produktion. År 2009 var Shellie Morris tillbaka i Sverige för ett 
exklusivt framträdande i Uddevalla.

Shellie föddes i Sydney 1965 där hon adopterades bort till Ian och 
Dorothea Dixon. Redan som ung var hon nyfiken på diverse instrument 
och hon provade bland annat flöjt och piano innan det stod klart att det 
främsta instrumentet var rösten. I tonåren tränade hon opera och var 
även med i olika körer. Trots musiken var det dock något som gnagde 
i henne, nyfikenheten på sitt ursprung, varifrån kom egentligen hennes 
biologiska familj?

År 1997 flyttade Shellie till Darwin för att söka efter sitt ursprung. 
Hon lyckades spåra sina rötter till sin farfar som tillhörde Wardamanfol-
ket och sin farmor från Yunyuwafolket vid Gulf of Carpentaria. Tyvärr 
hann Shellie aldrig träffa sin biologiska far, han gick bort bara månader 
innan hon kom till Darwin. Men hon fick veta att han vid flera tillfällen 
rest till Sydney för att leta efter sin dotter. Shellie hyllar ofta sina adoptiv-
föräldrar som de mest underbara föräldrar ett barn kunde ha, men det 
var något som fattades. I ett unikt samarbete med familj och vänner gav 
Shellie Morris i år ut skivan Together We Are Strong, den första någonsin 
som framförs på språk från the Gulf Country.
 
Shellie Morris har arbetat som musiklärare i över 80 aboriginska 
byar, ibland långt ut i the outback, ibland i Darwins förorter. Förutom 
att uppträda som soloartist är hon också medlem i Black Arm Band, en 
konstellation av flera aboriginska artister. Förutom konserter på klubbar 
och festivaler i Europa uppträdde Shellie Morris även på OS-invigningen 
i Vancouver.

Shellie Morris: 
– It has been an amazing year for my career, winning at the Deadlys® and 
the NIMAs and making the album I did with my aunties and grandmot-
hers nominated for an ARIA, this is just amazing. I was very emotional at 
the ceremony and it really took a few days to sink in that I had won. I am 
very proud and humbled by the honour of representing the Northern Ter-
ritory in the Australian of the Year Awards and am so thankful to every-
one for their well wishes and belief in me. Working with local groups and 
organisations like the Fred Hollows Foundation is so important to me in 
the work toward closing the gap on health and well-being for the mob.«

”I am very proud and humbled by the honour of representing the 
Northern Territory in the Australian of the Year Awards and am so 

thankful to everyone for their well wishes and belief in me.”

Telefon: 08-676 97 90
www.australienresor.se

Datum:  22 oktober – 10 november 2014
I resan ingår: Flyg Stockholm – Hong Kong – Brisbane – Cairns – Ayers Rock 
– Sydney – Stockholm. 1 natt i Hong Kong med halvdags stadsrundtur, 2 nätter 
i Noosa, 2 nätter på Fraser Island , 4 nätter i Cairns med heldagstur till Great 
Barrier Reef och Kuranda. 1 natt i Kings Canyon med vandring, 2 nätter i Ayers 
Rock med solnedgång samt Valley of the winds vid Kata Tjuta, 4 nätter i Sydney 
med halvdags stadsrundtur och heldagstur till Blue Mountains. 15 middagar, 3 
luncher och 15 frukostar.

Gruppresa 
till australien 

Pris per person när två reser tillsammans:
Från

  49.900  
kr  (tillägg för enkelrum 10.500 kr)

Följ med på en fantastisk rundresa i Australien med skandinavisk 
reseledare där vi bl.a. besöker platser som  Noosa, Fraser Island, 
Great Barrier Reef, Ayers Rock och Sydney.

Australia_Grupp_august_2013.indd   1 27.08.13   12:42
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What do you study in Lund?
SOM: Political Studies and Swedish.
JC: I’m completing a medley of courses, including sports psychology, in-
jury prevention and sustainable eating.

What did you study in your home country?
SOM: Political Studies and Civil Engineering.
JC: In Australia I’m in my final year of a Bachelor of Exercise Science.

Why did you come to Lund to study?
SOM: I have always wanted to spend time studying in Sweden, as I have 
family in the north of Sweden. This was an opportunity for me to connect 
with my culture and my heritage, as well as to improve my language skills.
JC:  Firstly, I knew that I wanted to come to a European country for my 
exchange - somewhere that would provide me with a new culture to expe-
rience, but where I could still communicate in English. This made Sweden 
ideal as the rate of fluency in English is 89 percent, but they still have a 
culture very unique from Australia.

Secondly, a good friend of mine had completed an exchange during 
her high school years and praised Sweden greatly. 

Thirdly, every bit of research I did on Lund and its university praised 
it as one of the best student cities and universities in the world.

What’s the difference to study in your home country versus study in Sweden?
SOM: The Swedish system is structured very differently to New Zealand, 
in a much less rigid fashion. In New Zealand you study four courses paral-
lel to one another for the duration of the semester and sit all your exams 
during a three week period at the end. The other difference is that you 
may not re-sit exams where I come from!
JC: The change in climate jumps to mind extremely quickly, especially 
as the thermometer is beginning to flirt dangerously with the zero line. 

What do you like most about studying in Lund?
SOM: I like that because Lund is so small, everything is accessible and 
easy to get to. I also really enjoy the café culture, as well as the regular and 
affordable meals at all the different nations.
JC: My absolute favourite thing about Lund is the Nations. They’re a 
mix between fraternities/sororities and Harry Potter houses. They’re or-
ganisations run by students for students. In them you can buy a cheap 
lunch, have a great (but affordable) night out, involve yourself in sports, 

Lunds universitet är populärast i sverige bland utbytesstudenter. Vi frågade 
sanna O’Connor-morberg (22) från Auckland, Nya Zeeland och James Charleson (21)

från guldkusten i Australien vad som lockade dem till Lund och sverige.

dOwn under-studenter i lund 

Text: Erwin Apitzsch

Sanna O’Connor-Morberg

James Charleson
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theatre, ‘novice’ activities or exchange your labour for discounts on all of 
the above. Most importantly, however, they’re the best place imaginable 
to meet and interact with new people and experience Swedish culture.

What’s the difference with regard to teaching between your home country 
and Sweden?
SOM: The teaching styles between New Zealand and Sweden are similar, 
but there is greater focus on big-scale lectures in New Zealand, with up 
to 200 students in the same room. The classes are also typically shorter, 
only one hour at a time, but scheduled more frequently during the week.
JC: The classes that I’ve been a part of here in Lund have all been much, 
much smaller than the ones I was used to in Australia. The average size 
of my classes here would be around 20, whereas back home I could quite 
easily be sitting in lectures with 300 plus students.
Also, Australian students complete 3 – 4 courses across a 13 week semes-
ter. Here in Lund students have a lot more options on how to acquire their 
30 credits. For example they may do one 15 credit course for 6 weeks and 
then two smaller 7.5s for the remainder. It may be they only do one 30 
credit course for the whole semester, or they may split the semester into 
halves and do 7.5 credit courses in each. While this made my application 
quite confusing at times I believe the result is that students are able to im-
merse themselves more fully in their subjects and absorb the knowledge 
more directly, due to fewer courses occurring simultaneously.

Is there a difference in the relationship teachers-students in your home 
country vs Sweden?
SOM: The relationship between teachers and students in Sweden is some-
what less formal than in NZ.
JC: Because I have much smaller classes here there is a greater capacity to 
interact one-on-one with my professors here. I think this allows a more 
familiar relationship which I’ve really enjoyed.

What about student life (outside studies) in Sweden vs your home country?
SOM: Student life in Lund is very active and involved. I really enjoyed 
experiencing all the activities and the opportunities the Nations have had 
to offer. My home university does not have ‘nations’ and activities are a 
little more focused within each faculty. Furthermore, living in ‘corridor 
accommodation’ is less common in Auckland, and this is an experience I 
have greatly enjoyed here in Sweden.
JC: The fact that almost every student at Lund University lives in Lund 
means that no-one is ever more than a 15 min bike ride from everyone 
else. Contrast that to where I live on the Gold Coast, where I don’t have 
a single University friend within a 20 minute drive and you have a pretty 
good idea of the differences in the capacity for student socializing I’ve 
experienced since moving here. 

Combine that with nations, almost 50,000 students and you get a 
recipe for a great deal of fun.

What did you know about Sweden before you arrived?
SOM: I knew quite a lot about Sweden before I arrived because my mother 
is from the Dalarna region. I did not know many things about the Uni-
versity system, but was familiar with many cultural traditions around Au-
tumn and Christmas, and have been very excited to experience them as 
a student in Lund.
JC: That it is cold, full of IKEAS, expensive alcohol and beautiful people.

What has not met your expectations in Sweden?
SOM: Absolutely nothing!
JC: Unfortunately I haven’t seen anyone wearing a Viking helmet yet.

Did you have any prejudices about Sweden?
SOM: I was told the weather would be quite unpleasant in Lund, with lots 
of rain and cold, but not so much snow before Christmas.
JC: The only prejudices I remember having about Sweden was that it was 
cold, full of IKEAS, expensive alcohol and beautiful people.

Were your prejudices met or not?
SOM: Well, so far I have lived through my first hurricane, so I guess that’s 
true!
JC: Fortunately, they were all true.

Which are the three things you appreciate most in Sweden?
SOM: Studying the language, the chance to meet new people from all over 
the world, and the beautiful landscape.
JC: The heartwarmingly endearing readiness of Swedes to speak in Eng-
lish. I was once at a Sittning (basically a banquet with lots of singing), 
there were easily 150 people there and the whole evening was conducted 
in English. I thought little of it until I later realised that there had only 
been one non-Swedish speaker in the whole room. Me. They’d done it 
automatically, without asking and without even considering it. It was one 
of the most touching things I’ve ever experienced.

They are also incredibly helpful, I’ve never had to ask more than one 
person when I’ve been lost, or unable to translate something. One guy 
even spent ten minutes calling a friend to try and help me find an office 
on my first day. 

Anything else you would like to add?
SOM: My time here as an exchange student in Sweden has been very spe-
cial to me, and I wish I could stay longer than one semester. My recom-
mendation to any other exchange students planning their trip would be to 
try to go for a year if possible, to really see all the aspects of the academic 
year in Sweden. Lund is a very welcoming and vibrant University, and I 
have really enjoyed my studies here.
JC: For those who are considering taking an exchange in Lund, Sweden – 
or anywhere for that matter – do it! It easily has the potential to be one of 
the most enjoyable, educational and invigorating times of your life. 

For those of you who have already decided to go on exchange – that’s 
awesome! My advice to you would be to involve yourself with the local 
students as much as possible, and not fall into the trap of socialising ex-
clusively with the international students. Also, remember to make the 
most of every minute you spend in your host country. When you realise 
you have only one month of your exchange left you really begin to see that 
you are SO lucky to have had the opportunity to go on exchange, and you 
will probably never have the same opportunity again – every day is full of 
opportunities to change your life, do your best to take them!«

”For those who are considering 
taking an exchange in Lund, Sweden 
– or anywhere for that matter – do it! 
It easily has the potential to be one of 
the most enjoyable, educational and 
invigorating times of your life” -James
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Regnperioden har börjat och luftfuktigheten är hög. Det är varmt och 
klibbigt, men nattens åskoväder gör att vi får det svalare idag. Här, i Austra-
liens norra del, är det tropiskt klimat och medeltemperaturen ligger på +32 
grader. Året delas in i torrperiod, maj till september, respektive regnperiod, 
september till maj. Under torrperioden är varje dag solig och varm, runt 30 
grader och en luftfuktighet mellan 37 - 50%. Nu under regnperioden kom-
mer det en rejäl skur med ordentlig åska nästan varje dag. Temperaturen 
ligger omkring 25 – 30 grader, men luftfuktigheten når ibland upp till 70%.
Att fira jul i Australien är annorlunda. Julen ligger mitt i sommaren och 
tunna kläder och bara ben är vad som gäller. Det blir flipp flopp istället för 
raggsockor på fötterna och lekar på stranden istället för tjo och tjim inne i 
vardagsrummet. Trots hettan verkar dock de flesta australiensare föreställa 
sig julen som vit och kall och dekorationerna följer därefter. Det är slädar 
och renar på gräsmattorna, ljusslingor på verandorna och på officiella plas-
ter reses en stor gran som gömts under kilovis med kulörta kulor. Julpyntet 
här är färgglatt, plastigt och kitschigt. I dagarna fick jag höra om en familj i 
Canberra som dekorerat sitt hus med 502 165 stycken färgade lampor och 
som därmed slagit världsrekord i antal dekorlampor på ett hus! Det är som 
sagt allt eller inget.

Australien firar till skillnad från norden, jul den 25 december. Ofta 
möts familjen upp med vänner har picknick utomhus i en park eller på 
stranden. Grillade räkor, sallader och kall öl är på menyn tillsammans med 
mer engelskinspirerad mat som kalkon och stek med ugnsbakade grönsa-
ker. Efterrätten är ofta Christmas pudding, en mjuk kaka med inlagda bär 
och brandy som serveras med ovispad grädde.

Jultomten kommer med presenter under natten mellan den 24 och 25 
december och han stoppar dem i en strumpa vid barnens säng eller un-
der granen. Han är mer popstjärna än en grå smygande vätte och gör ofta 

häftiga entréer på familjeevenemang, som att komma via helikopter eller 
på vattenskoter. I december anordnas också olika tomte-evenemang landet 
runt. Bland annat kan man delta i ”Santa Fun Run” som anordnas av olika 
välgörenhetsorganisationer som ett sätt att samla in pengar till deras arbete. 
Alla får en tomtedräkt i registreringspaketet och så ska man ha den på sig 
när man går/springer ett antal kilometer. 

Christmas Carols är ett annat populärt evenemang som hålls i de flesta 
städer i början av december. Artister och publik sjunger julsånger tillsam-
mans och det är som en stor picknick. Alla sitter på filtar eller campingsto-
lar och håller elektriska ljus i händerna. Det blir väldigt mysigt när mörkret 
faller. Ett år föll Christmas Carols på den 13 december och jag fick mina 
vänner att klä upp sig till ett lucia tåg med mig! Man får ju försöka så gott 
man kan att hålla de svenska traditionerna vid liv.

I de större städerna anordnas julfirande av Svenska Kyrkan dit många 
svenskar och skandinaver tar sig för att tillsammans umgås, sjunga väl-
bekanta julsånger och äta svensk julmat. Här i Darwin har jag inte hittat 
någon svensk att fira med, men jag gör så gott jag kan med de svenska jul-
förberedelserna. Jag har ett litet lager av glögg, som jag köpt på IKEA under 
ett besök i Brisbane och i mataffären kan man köpa pepparkakor. Ett år 
försökte jag mig på att göra ett pepparkakshus, men det föll ihop av fuktig-
heten. Apelsiner med nejlikor gjorde jag också, men de började mögla efter 
en dag. Granen vi köpt är av plast, så vi minimerar risken för eventuella 
giftiga kryp bland barren, och jag har insett att plast och papper är det bästa 
dekormaterialet. Man lär sig och får ta seden dit man kommer. Men det 
är svårt att hitta julstämningen när det är så varmt. Kanske går det om jag 
sätter på air-conditioning, sockor, värmer glögg och blundar? Kanske då att 
julen står för dörren även i Darwin«

det är december. Advent är här 
och den första ljuslågan brinner 
i staken. stjärnan i fönstret ly-
ser och från kastrullen på spisen 
sprids en härlig glöggdoft. Om 
23 dagar är det julafton och ter-
mometern visar +28 grader... i år 
firar vi jul i darwin. 
Text & Foto: Karin Lindberg

Jul ”dOwn under”
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bli MedleM / 
förMåner

Bli medlem i vänskapsförening och utöka dina kunskaper om länder-
na, 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 medlemmar-
na till att dela egna reseupplevelser med andra med samma intresse.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du flera medlemsförmåner så som medlemstid-
ningen 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% ra-
batt www.trackerschool.se. Backpackingboken, 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 medlemsför-
måner. Följ oss även på Facebook!

Bli medlem
Inbetalning av 200 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 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.

Autogiro
Automatisk överföring av medlemsavgiften på rätt dag. Om du vill 
slippa hantera räkningar och förfallodagar ska du beställa Autogiro. 
På så vis missar du inte att betala din medlemsavgift och du får auto-
matiskt senaste numret av Down Under skickat till dig samt tillgång 
till alla våra medlemsförmåner.

MedleMskOrt 
2014

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se

Text & Foto: Karin Lindberg

    

Jag heter Jörgen Tjörnvall, 
ägare och VD för Flygmäklarna 

och reseledare. 

Vi behöver för reseledare för 
Australien och Nya Zeeland, 

alternativt någon med stor erfa-
renhet av båda länderna AU/NZ. 

Vanligen har vi 2 svensktalande 
rese ledare med varje grupp. 

Du som arbetat professionellt 
med dessa destinationer – tveka 
inte utan kontakta oss gärna och 

berätta om Dig själv – initialt 
helst via mail.

Hälsningar, Jörgen
WWW.FLYGMAKLARNA .SE

VI SÖKER 
ERFARNA SVENSKTALANDE

RESELEDARE
TILL VÅR RESA AUSTRALIEN

& NYA ZEELAND
”STOP-OVER” I HONG KONG

info@flygmaklarna.se
flygmaklarna@telia.com
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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?


