
D   WN  UNDER

NR 2  / 2014

AUSTRALISKA NYA ZEELÄNDSKA VÄNSKAPSFÖRENINGEN          WWW.AUSTRALIEN-NYAZEELAND.SE

A reflection from the land of the long white cloud /  Kajakpaddling i Australien /  Bilresa genom Simpsonöknen 

CRAFT 
BEER på 
Nya Zeeland

Svår VM-lottning för 
THE SOCCEROOS

Livet som 
BACKPACKER 

Down Under 



2
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med. Att bli medlem utvecklar och lönar sig! Inbetalning till PlusGiro 
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I skrivande stund väntar jag kommande helg besök av en livs le-

vande legend. Deniz Tek, gitarrist och grundare av Radio Birdman 

”ARIA (Australian Recording Industry Association) Hall of Fame” 

gästar Sverige för fyra konserter, Stockholm, Uddevalla, Göteborg 

och Malmö. Samtidigt planerar jag min stundande resa till Aus-

tralien, i tankarna är jag redan där och i nästa nummer blir det 

reportage och berättelser från allt vi upplevt. 

Vill avslutningsvis önska er en underbar sommar, eller för den de-

len vinter om ni kanske befinner er Down Under. 

Vi hörs i nästa nummer.
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Av jordens befolkning på cirka 7,1 miljarder får 2,28 miljarder i 80 
länder rösta i år. Nya Zeeland, som är ett av dessa länder, håller parlamentsval 
den 30 november. När det gäller demokratiska val i ett historiskt perspektiv, 
kan nämnas att Nya Zeeland var först i världen av idag existerande stater att 
år 1893 ge kvinnorna rösträtt.

På 1990-talet etablerade sig Nya Zeeland som en internationell vinna-
tion. Marlborough på Sydöns norra del är störst och svarar för 73 procent av 
landets hela produktion. Central Otago i den södra delen av Sydön och Haw-
kes Bay på Nordön har dock under den senaste tiden blivit kända för spän-
nande vinprojekt. Tack vare ett gynnsamt klimat, lämplig jordmån och expe-
rimenterande med nya druvor har man kunnat producera viner med helt nya 
smaker. En annan sak som kännetecknar den nyzeeländska vinproduktionen 
är att den sker enligt ett certifieringsprogram där hållbarhet är ett nyckelord. 

Genom den moderna DNA-tekniken har det nu visat sig att moafågeln, 
en vinglös strutsartad fågel, utrotades av människorna som kom till Nya Zee-
land. Moafågeln varierade i storlek från 1-3,6 meter i höjd och i vikt från cirka 
20 kilo till 250 kilo och hade tack vare sin storlek få naturliga fiender. Hittills 
har man trott att moafågeln, som för cirka 600 år sedan spårlöst försvann, 
gjorde det på grund av miljöförändringar och sjukdomar. Den moderna gen-
tekniken tyder dock på att det är människan som har utrotat dessa gigan-
tiska djur. Det finns nämligen ett tidsmässigt samband mellan människans 

ankomst till Nya Zeeland och moafågelns försvinnande. Morten Allentoft, 
forskaren bakom denna upptäckt konstaterar: ”Vi vill gärna tro att inhemska 
folk lever i harmoni med naturen. Men så är inte fallet. Människan tar vad 
hon behöver för att överleva. Det är så det fungerar”.

Företagsvärlden är numera global. Ett exempel är Hennes & Mauritz 
som nu är på väg att etablera sig i Melbournes gamla postkontor. En etable-
ring på andra sidan jordklotet innebär dock vissa problem. I Australien är 
modesäsongerna de motsatta mot hemmamarknaderna. När vinterklädes-
kollektionen marknadsförs i Europa är det sommarkläder som gäller Down 
Under. Det kan innebära problem. Kan vårsäsongsutbudet i Europa vara det-
samma ett halvår senare i Australien? Kanske inte, men att ta fram speciella 
kollektioner för Australien är dyrt och då missar man massproduktionsförde-
larna. Framtiden får utvisa om H&M lyckas med sin satsning på Australien.

Från Australien kan också noteras att högsta domstolen i april erkände 
ett tredje kön. Ingen skall, enligt domstolen, tvingas att definiera sig själv som 
kvinna eller man. I vissa fall kan man få beskriva sig själv som könsneutral. 

Sommarens stora händelse för alla idrottsintresserade är VM i fotboll 
i Brasilien. Australien har kvalificerat sig som en av 32 nationer och spelar 
i Grupp B tillsammans med Spanien, Nederländerna och Chile. Vi hoppas 
på ett framgångsrikt deltagande och önskar lycka till!«

Erwin Apitzsch

ORDFÖRANDEN
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De flesta av oss känner kanske till kända nya zeeländska ölmärken som 
Steinlager och Tui men det finns mer än femtio så kallade ”boutique-bryg-
gerier” som etablerats i nästan varje region i landet. Var och en av dessa 
bryggerier har sin egen unika identitet av riktigt god handgjord så kallad 
craft beer. De allra flesta ölsorter som produceras i Nya Zeeland är en typ av 
lager, antingen blek eller gul i färgen och alkoholhalten ligger mellan fyra 
till fem procent. I de flesta butiker där man kan köpa alkoholhaltiga drycker 
kan man tappa upp färsk öl direkt på flaska från fatet vilket är en fantastisk 
smakupplevelse. Vissa sorter är dessutom bara tillgängliga på fat. Den första 
öl som bryggdes i Nya Zeeland gjordes på order av engelske upptäcktsre-
sanden James Cook i slutet av 1700-talet. Han hade en övertygelse om att 
öl skull bekämpa den skörbjugg som han och hans besättning ville und-

komma på den tiden. Den europeiska, och främst brittiska invandringen 
till Nya Zeeland under 1800-talet resulterade i att en rad lokala bryggerier 
och pubar etablerades i landet. Det första kommersiella bryggeriet däremot 
etablerades 1835 i staden Russell på Nordön. Faktum är att många av de 
äldsta anläggningarna runt om på Nya Zeeland och då i synnerhet på Sydön 
i området kring Nelson fortfarande producerar öl. En del av bryggerierna 
använder sig av beprövade traditionella metoder som numera har influerats 
av modern teknik och en ekologisk strategi.  Många av de första nybyg-
garna både från England och Tyskland slog sig ner i området kring Nelson 
och började odla humle för att tillverka öl. Förhållandena i norr på Sydön 
visade sig vara alldeldes utomordentligt exemplariska och öltillverkningen 
satte verkligen fart under 1800-talet. Man började odla olika typer av humle 

Text & Foto: Åsa Duffy

Nya Zeeländarna älskar sin öl och i en populär folkvisa från 1960-talet av 
Rod Derrett ”Rugby, Racing and Beer” beskrevs den arketypiska ”Kiwimannen” som en 

man som älskade att titta på rugby, satsa på hästkapplöpningar och dricka god öl. 
Kanske ligger det lite sanning i detta i alla fall när det handlar om rugby och öl, 

med tillägget att det inte bara är män som föredrar den ädla drycken. 

CRAFT BEERpå Nya Zeeland
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och till skillnad från många andra håll i världen skonades Nya Zeeland från 
flera sjukdomar som exempelvis mjöldagg som var vanligt att humle blev 
angripen av. Flera olika sorter kunde odlas fram och korsas vilket också 
bidrog till att produktionen av ekologisk humle blev särskilt gynnsam. I dag 
finns det mer än 250 olika sorters öl som bryggs i Nya Zeeland och många 
av dessa har vunnit internationella priser. Exempel på några kända lokala 
humlesorter är Southern Cross, Nelson Sauvin, Riwaka, Motueka och Pa-
cific Gem. Humlen skördas under hösten, det vill säga i slutet av februari 
och mars varje år och omkring 90 procent av humle som produceras i Nya 
Zeeland exporteras. Förespråkare inom branschen menar att om utveck-
lingen fortsätter kommer lilla Nya Zeeland att vara världsledande inom 
bryggerinäringen när det handlar om hantverksmässigt framtagen öl. Trots 
att man exporterade nära 600 ton humle det senaste året är efterfrågan just 
nu större än tillgången. Tillväxtområdet är så kallad specialframtagen ”bou-
tique öl” och Nya Zeeland satsar stort på att ständigt utveckla och ta fram 
unika smak- och aromegenskaper som ska ge dem ett försprång på mark-
naden. Trots att Nya Zeelands export bara utgör en procent av världens 
humleskörd är den värd mycket pengar för Nya Zeeland. Om man besöker 
Nya Zeeland och tycker om öl då är Nelson på Sydön en bra utgångspunkt. 
I området finns drygt tio olika bryggerier med tretton olika märken av öl 
och de flesta bryggerierna erbjuder guidade turer och provsmakning. Terry 
McCashins är den som till stor del kan ta åt sig äran för dagens hantverk av 
öl och hans historiska Rochdale Cider Factory är väl värt ett besök. Här kan 
man få lära sig allt om öltillverkning och prova olika sorters öl. Missa heller 
inte ett besök på Founders Brewery i Nelson som är Australasiens första 

certifierade ekologiska bryggeri som har flera prisbelönta sorter som Long 
Black , Tall Blonde och Redhead .

Det finns flera guidade turer som man kan göra och en mycket po-
pular tur är J J s Tours Natural Brewery Trail. Här åker man på en guided 
öltur och besöker inte mindre än fyra lokala prisbelönta bryggerier inklu-
sive Harringtons som gjorde ölet för Sagan om ringen-filmerna. Vill man 
hellre cykla,  njuta av naturen och kombinera besök på ölbryggerier med 
att upptäcka vingårdar, historiska byggnader, gallerier och bara njuta av 
omgivningarna i en långsammare takt  kan jag rekommendera The Great 
Taste Trail. En annan operator The Gentle Cycling Moutere Wine & Beer 
Country Ride erbjuder dessutom guidade cykelturer på lugna landsvägar 
och avslutar med ölprovning på Nya Zeelands äldsta pub Moutere Inn där 
man också kan stanna över natten. Befinner man sig i Nelson i mars månad 
får man inte missa det man döpt till Marchfest, Nya Zeelands motsvarig-
het till Munchens Oktoberfest. Varje år i februari hålls en annan festival i 
Blenheim med ungefär samma tema mat, vin och öl. På den sistnämda ges 
bryggerier chansen att presentera årets första öl. Varje år i augusti hålls Nya 
Zeelands största ölfestival Beervana i Wellington och under samma månad 
håller Auckland sin Beer-Festival.«

För mer info se: 
www.beertourist.co.nz/index.html
www.jjs.co.nz/brewery.html
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My name is Ian Murphy and in the beginning of May I spent a week enjoy-
ing the hospitality in the student capital of Sweden, Uppsala. I am a medical 
doctor and privileged to spend part of each year working for FISU – the Inter-
national University Sport Federation. Every second year the World University 
Championship (WUC) is organised. The WUC event in American Football 
was the reason for my visit to Uppsala. As a member of the FISU medical 
committee I assist the local organising committee to ensure that the event 
maintains the health and welfare standards expected by FISU. The safety of 
the athletes is of paramount importance to FISU.

American Football in Uppsala
The Swedish University Sport Federation (SAIF) took on the task of organ-
ising the first ever WUC in American Football – a feat they achieved with 
considerable success. This was a massive event with five teams from China, 
Japan, Finland, Mexico and of course Sweden participating. The competition 
field, Österängens idrottsplats, and surrounding environment were first class. 

Each of these teams had over 50 members in their delegation and in 
some cases closer to 100! They all played four matches in a round robin for-
mat. Teams required training venues, laundry to be done, to be fed and of 
course accommodated. In the final Mexico beat Japan with 14-6, and Sweden 
got the bronze medal. Matches were televised via the internet. The people of 
Uppsala did all of this and more with aplomb. The city should be proud of its 
rich university history and the kindness of its people.

What were my impressions of Uppsala?
Uppsala is a very welcoming city and we were lucky to be here at a special 
time of the year - Valborg. This is clearly a time of celebration as the spring 
is welcomed. It was clear that the students get right into it with celebrations 
happening across all the student nations. The University of Uppsala clearly 
has a rich history that goes back to before New Zealand was even formally 
recognised as a country. It is hard to imagine that a university can be that 
old! One thing that university have is strong traditions and the wearing of 
the graduation cap was evidence of that. The antics that were clearly going on 
with the student within the nations were further evidence of that. One thing 
I can say is that no matter whether the university is 50 or 500 years old or it is 
in New Zealand or Uppsala, students around the world enjoy a beer and loud 
music to dance to! I am sure that the day following Valborg was a tough day 
for some as the inevitable hangover set in. 

We were privileged to attend the Valborg lunch and celebration at the 

Uppsala Concert Hall. I did not know there were so many ways to eat herring. 
It seemed that there was herring with all manner of sauces to suit every taste. 
Whilst I tried some I am not sure that I found any that particularly suited my 
taste - it is certainly an acquired taste! It was also neat to hear people singing 
traditional folk songs with such gusto.

A day later we were back to the concert hall for the opening ceremony 
of the event and a cultural experience of dance and singing. It would not be 
a trip to Sweden without some reference to ABBA and we were not disap-
pointed with wonderful rendition of the appropriately entitled ‘The Winner 
Takes It All’. This was however surpassed by the wonderful singing of a local 
choir group whose cover of ‘Baba Yetu’ would not be out of place in a Swahili 
village.

The city is an easy place to get around, and in many cases, made even 
easier with the use of bikes. The city centre is within easy reach of the hotel. 
This meant the shopping was close at hand and that has meant that I was able 
to take home plenty of local gifts for my family. I even had to buy another bag 
in one of the shops to cope with it all!

So Uppsala provided many highlights and I have barely mentioned the 
football tournament which was a great feat in itself. 

The weather reminded me that I was in Sweden and the snow that fell 
one night was a cool surprise. It made me realise that my wind jacket wasn’t 
going to be enough (back to those shops!)

What about New Zealand? 
I have now returned to my own little slice of paradise in the South Pacific 
– New Zealand. In the native language of New Zealand, Maori it is called 
Aotearoa. Translated literally it means ‘Land of the Long White Cloud’. 

I am based in Wellington (the capital) where I work in a number of 
different roles with various organisations including with New Zealand 
Rugby. Rugby is our national sport and occupies us like football seems to 
pre-occupy all of Europe.

One of the things that my job allows me to do is see many other coun-
tries in the world and to experience other cultures. Despite this I find myself 
always keen to return to my home town and to my family. This always makes 
me think that I am very lucky that I can see all these places but the one I al-
ways want to see the most is home – there is no place like it.

I welcome you to visit my country and its capital and see all that New 
Zealand has to offer. If I can help with this please let me know. I only hope that 
it can match the experience that I have just had in Uppsala.«

A Reflection from the Land of 
THE LONG WHITE CLOUD

Text: Ian Murphy - Foto: SAIF Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
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Gold Coast, The spit 07.30. Två rödgula kajaker skjuter ut från strand-
kanten och krusningar på vattnet slår lite lätt mot fören när paddlarna för 
farkosterna framåt. Solen skiner från en klarblå himmel och en varm bris 
möter oss när vi rundar udden och kommer ut på öppet vatten. Frihets-
känslan och närheten till elementen är påtaglig, för lägre än man sitter i en 
kajak kommer man inte vattnet utan att bli blöt. 

När jag som 17-åring först satte mig i en kajak kände jag direkt att jag hade 
hittat en sport och motionsform jag gillade. Jag gick på en öppen träning 
med den lokala kanotklubben för min bästa vän hade dragit med mig som 
paddelsällskap. Vi provade stabila nybörjarkajaker och paddlade så mycket vi 
orkade under en timme. Dock blev det aldrig så att vi gick med i kanotklub-
ben med följden att jag inte såg till en kajak på flera år. Trots det hade ett nytt 
intresse väckts och jag skulle vara redo att paddla när nästa tillfälle kom.

Många år senare åkte jag så till Australien och träffade Alister, en kille med 
ett stort intresse för utomhusaktiviteter och sport. Jag var på the Gold Coast 
som med sitt ypperliga väder inbjöd till alla former av utomhusaktivitet 
och det året om. Jag kom att tänka på paddling igen när jag såg att kajaker 

hyrdes ut i en av åarna. En helg åkte vi dit och paddlade en sväng både på 
stilla vatten inåt ån och ut mot vågorna i mynningen. Jag var i mitt esse och 
till min lycka fastnade Alister också för sporten och föreslog mera paddling. 
Numera äger vi två havskajaker och har paddlat många kilometer i the Gold 
Coasts vattendrag. 

Vi valde havskajaker då vi ville ha möjligheten att paddla både i havet och i 
lugnare vatten och de är utformade så att man sitter som uppepå och inte i 
ett hål med benen inne i kajaken. Detta gör att en våg kan slå över en utan 
att kajaken fylls med vatten, vilket är en fördel när man vid havspaddling 
måste ta sig igenom vågorna vid stranden både på ut- och invägen. Eskimå-
sväng har jag därför inte lärt mig än, utan istället kan jag surfa med kajaken! 
Det är jätteroligt! På the Gold Coast finns flera mil strand och både nybör-
jare och veteraner hittar vågor som passar dem. Vi hittade ett perfekt ställe 
i mynningen på en å där ingen badade och vågorna var max en meter höga. 
Vi hade fått instruktioner från kajakförsäljaren och nu skulle vi prova på att 
fånga lite vågor på egen hand. Vi paddlade ut en bit och väntade på en våg 
som såg ut att ha lite tryck i sig. När vågen med stort ”V” kom paddlade vi 
med, höll kajakens ände rakt mot vågen, tog upp paddeln och plötsligt bars 

Text & Foto: Karin Lindberg

KAJAKPADDLING 
i Australien
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vi av vågen! Vilken fart man fick! Visst hände det att vi misslyckades 
också, kom snett mot vågen, välte och fick simma efter kajaken istället 
för att åka med, men lyckoruset bubblade starkare än nederlaget och vi 
försökte om och om igen. 

Att paddla ute på havet, några hundra meter från strandkanten är också 
väldigt härligt, men jag har en tendens att bli sjösjuk… ja, till och med 
i en kajak, så numera håller jag mig till lugnt vatten. En gång fick jag 
dock se delfiner medan jag hängde över kajakkanten och då mådde jag 
mycket bättre för en stund! 

Australien har många vattendrag som är paddelvänliga. En helg åkte 
jag tillsammans med en tjejkompis till the Everglades och Noosa River 
i Great Sandy National Park, 1 ½ timmes bilfärd norr om Brisbane. Vi 
tältade nära iläggningsplatsen och spenderade två dagar på vattnet. Vi 
paddlade förbi paperbark trees, såg sjöfåglar och vattenödlor och trots 
att the Everglades är ett populärt paddlarområde upplevde vi det som 
om vi hade hela ån för oss själva. Längs med vattnet fanns på några 
kilometers avstånd förberedda rastplatser, vissa med utedass och vind-
skydd, där vi kunde vila oss lite och fika medhavd matsäck. Vi hade en 
väldigt skön helg och kom tillbaka hem ett paddeläventyr rikare.

Här i Darwin där jag bor nu har kajakerna blivit liggande på torra land. 
Trots att vi bor vid kusten och har 5 minuter till närmsta båtramp har 
vi inte vågat lägga i dem med tanke på krokodilerna. Risken är säkert 
inte så stor att en krokodil skulle vilja ta ett bett i just min kajak, men 
vi har inte velat chansa. En gång har dock kajakerna blivit använda och 
det var en helg när en kompis kom och hälsade på. Då spände vi fast ka-
jakerna på biltaket och drog iväg till Katherine River utanför samhället 
Katherine, 4 timmar söderut. Katherine River rinner genom Nitmiluk 
National Park och formar Katherine George som med sin ravin och 
höga omgivande klippor ger en unik paddelupplevelse. Här söks vatt-
nen igenom av parkvakter och utlovas vara fria från krokodiler under 
varje torrsäsong. Tusentals turister paddlar och badar här varje år, så vi 
vågade också. 

Väl ute på vattnet omgavs vi av träd- och buskbeklädda sluttningar inn-
an dessa blev brantare och brantare och växligheten minskade. Snart 
hade vi höga klippväggar på båda sidor om oss och var inne i den först 
ravinen av nio. För att komma in i ravin nummer två behövde vi bära 
kajakerna över ett stort stenröse, säkert en hundra meter totalt. Kaja-
kerna är hyfsat lätta (19 kg), men att lyfta dem över stock och sten är lite 
annat än att lyfta dem från marken upp på ett biltak, så vi bestämde oss 
för att parkera dem och klättra över och ta oss en titt utan dem istället. 
På andra sidan upptäckte vi att 20 hyrkajaker låg alldeles ensamma och 
vi tänkte att det säkert inte skulle göra något om vi lånade en. Vi hittade 
en som inte var full av en massa vatten och inte hade så mycket myror 
på sig och sköt ut. 

Ravin nummer två var smalare än ravin nummer ett och klippväggar-
na tvärbranta och stupade rakt ner i det mörka vattnet. När vi svängt 
bortom en krök hörde vi en jaktfågel skrika. Känslan av att vara mitt i 
vildmarken var stark och vi paddlade i tysthet. Efter en stund hittade vi 
en liten sandstrand där vi kunde dra upp kajaken och fika. Vi badade 
till och med och vattnet svalkade skönt efter timmar i solen. Så vände 
vi om och paddlade tillbaka till stenröset, lämnade kajaken där vi lånat 
den och klättrade tillbaka till våra egna. Vi lämnade de kala klippväg-
garna bakom oss och njöt av stillheten medan solen sakta sjönk över 
nationalparken. Vi fick en fantastisk paddeltur utan möten med de vil-
da djuren och jag kan varmt rekommendera alla som en gång kommer 
till Nitmiluk National Park att se ravinen från en kajak.«
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Om Sveriges grupp i VM år 2002 gick under namnet ”Dödens grupp” 
så kan man kanske fundera över vad man ska döpa Australiens Grupp B till. 
Ingen tror på allvar att The Socceroos ska kunna rubba de stora fotbollsna-
tionerna som Spanien och Nederländerna. Möjligtvis kryss mot Chile, men 
ni vet redan hur det gick när ni läser detta. När nu Sverige inte lyckades 
kvalificera sig till VM så får vi knyta våra känslor och hjärtan till vårt ”an-
dra” land, Australien. Kanske får vi uppleva ett mirakel igen, Sverige som 
år 2002 var helt utdömda vann ju ”Dödens grupp”. Jag minns än idag när 
vi satt på en bar vid namn Rorkes Drift på Mitchell Street i Darwin och 
Anders Svensson skruvade in sin frispark mot Argentina. Allt är möjligt. 
I Sverige är Zlatan vår stora fixstjärna, motsvarande i Australien är den le-
gendariske och mycket karismatiske forwarden Tim Cahill numera i New 
York Red Bulls. 

Ledda av före detta förbundskapten Hiddink lyckades The Socceroos 
överraska många genom att mirakulöst nå åttondelsfinal i VM år 2006 där 
det blev förlust, 0-1, mot Italien efter ett sent straffmål. Australien deltog i 
VM första gången 1974 och har sedan deltagit i 2006 och 2010. Laget mis-
sade VM-slutspelet 2002 efter playoffmatcher mot Uruguay.

Hemma i Australien anser många att VM 2014 får ses som en uppladd-
ning inför de Asiatiska Mästerskapsspelen som äger rum på hemmaplan år 
2015. Det år då man hoppas att den generationsväxling som laget genomgår 
ska ha slagit igenom och att laget fått mer erfarenhet. Kanske kan Tim Cahill, 
även om han numera lämnat Premier League (Everton) och hans bästa dagar 
är över, frälsa laget ännu en gång med sin kompromisslösa spelstil.

Truppen som förbundskapten Ange Postecoglu tagit ut är: 
Målvakter: Mathew Ryan (Club Brügge), Mitchell Langerak (Borussia 
Dortmund), Eugene Galekovic (Adelaide United), Mark Birighitti (New-
castle Jets)

Backar: Curtis Good (Dundee United), Jason Davidson (Heracles), Matthew 
Spiranovic (Western Sydney Wanderers), Luke Wilkshire (Dynamo Mosk-
va), Ivan Franjic (Brisbane Roar), Bailey Wright (Preston North End), Ryan 
McGowan (Shandong Luneng), Alex Wilkinson (Jeonbuk Hyundai Motors)

Mittfältare: Joshua Brillante (Newcastle Jets), Oliver Bozanic (Lüzern), 
Mark Bresciano (Al Gharafa), James Holland (Austria Wien), Mile Jedinak 
(Crystal Palace), Mark Milligan (Melbourne Victory), Dario Vidosic (Sion), 
Adam Sarota (Utrecht), Matt McKay (Brisbane Roar), James Troisi (Ata-
lanta), Massimo Luongo (Swindon)

Forwards: Tim Cahill (New York Red Bulls), Josh Kennedy (Nagoya Gram-
pus), Matthew Leckie (FSV Frankfurt 1899), Tommy Oar (Utrecht), Tomas 
Rogic (Celtic), Ben Halloran (Fortuna Duesseldorf), Adam Taggart (New-
castle Jets).«

Grupp B spelas enligt följande: 
Fredag 13 juni kl 16:00 Spanien - Nederländerna. Arena Fonte Nova, 
Salvador.

Fredag 13 juni kl 18:00 Chile - Australien - Arena Pantanal, Cuiaba.

Onsdag 18 juni kl 13:00 Australien - Nederländerna. Beira-Rio Stadium, 
Porto Alegre

Onsdag 18 juni kl  16:00 Spanien - Chile. Maracana Stadium, Rio de Janeiro

Måndag 23 juni kl  13:00 Australien - Spanien. Baixada Arena, Curitiba

Måndag 23 juni kl  13:00 Nederländerna - Chile. Arena de Sao Paulo, 
Sao Paulo

Text: Lars Wallin - Foto: MegaSignals

THE SOCCEROOS 
Det blev en riktigt tung lottning för Australien i fotbolls-VM år 2014. Spanien, Chile 

och Nederländerna står för motståndet när The Socceroos spelar VM i Brasilien.

Svår VM-lottning för
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BLI MEDLEM / 
FÖRMÅNER

Bli medlem i Vänskapsföreningen och utöka dina kunskaper om län-
derna, inte bara som resemål, utan också om bland annat kultur, his-
toria, sport, vin, studier, arbete och hur det är att leva i Australien och 
Nya Zeeland. Det är också ett forum för medlemmarna att dela egna 
reseupplevelser med andra med samma intresse.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du förutom vår medlemstidning även förmå-
nen att kunna ställa detaljerade frågor till föreningens ambassadörer. 
Anders Liljeqvist på plats i Sydney, Australien och Åsa Duffy i Auckland 
på Nya Zeeland. Vi presenterar fler tillfälliga och långvariga förmåner 
på vår hemsida www.australien-nyazeeland.se

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
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Läsarfråga:
Hej! Jag skulle vilja åka till Australien till hösten, 
både för jobb och resa. Min fråga är då UNGE-
FÄR hur mkt pengar rekommenderar ni att man 
har med sig? -Kajsa

Anders Svar:
Hej Kajsa, 
Jag skulle gissa att du bränner omkring 20 000 i 
månaden som backpacker. Om vi antar att det tar 
dig 2 månader tills du får jobb och får lön in på 
kontot, så kommer du göra av med 40 000 på den 
tiden. Med lite säkerhetsmarginal så tycker jag att 
50 000 kan vara en bra summa att ha med sig.

Läsarfråga:
Hej Anders, 
Jag har en fråga gällande studentvisum. Det är 
3 barn som vill studera i Australien, de är 4, 12 
och 13 år gamla. De vill studera där fram tills att 
de fyller 18 år. De vill ta med sin mamma som 
student guardian. Vad tror du chanserna är att 
få ett sådant visum? Kommer migrationen ta det 
som en seriös ansökan att studera i flera år eller 
tror de att de kommer vilja immigrera dit?

Min andra fråga är att om man jobbar som tolk 
och pratar upp till 4 språk, hur ser chanserna ut 
att få ett arbetsvisum? Hur söker man det och 

vilket företag ska man söka till?
Vänliga hälsningar, Therese.

Anders Svar:
Hej Therese,
1: Det låter som en synnerligen målmedveten 
4-åring, som i så unga år drar med sig sin stack-
ars mor till andra sidan jorden för att förverk-
liga sina drömmar om utlandsstudier. Jag kan 
inte svara för migrationsverket, men om jag var 
handläggare där hade jag sagt åt familjen att 
börja med att fixa ett visum åt modern som se-
dan kan ta med sig sina barn som medföljande. 
Det sagt så finns det studentvisum för studier på 

Anders Liljeqvist

Föreningsambassadören
i Sydney rapporterar och svarar på 

LÄSARFRÅGOR 

Sydney 2014-06-07: 

När jag sätter mig ned för att skriva detta är det en kylig lördagsmorgon här 

i Sydney, dagen efter den svenska nationaldagen. Vintern har kommit, och 

den senaste veckan har sett temperaturer ned mot 15 grader på dagarna. 

I huvudstaden Canberra är morgnarna frostiga och inom någon månad 

kommer skidanläggningarna i Mount Perisher, Mount Buller, Thredbo och 

Jindabyne att öppna sina backar. Vi svenskar förknippar Australien med 

sol och stränder, men här finns också snö; på ett par kilometers höjd några 

timmar nordöst om Melbourne ligger flera skidorter med helt ok åkning ett 

par månader varje år. Den riktigt bra åkningen finner man på Nya Zeelands 

södra ö, men många Sydney- och Melbournebor försöker hinna med en 

skidsemester i Snowy Mountains varje år.

En uppskattat institution i den svenska kolonin är Svenska Utlandskyrkan i 

Sydney och Melbourne, som här inte bara är en religiös organisation, utan 

även en social knytpunkt som driver café, föräldragrupper och bibliotek med 

svenska böcker. Här i Sydney anordnade man igår svenskt nationaldagsfi-

rande för ett drygt 50-tal gäster, och bjöd på smörgåstårta, kanelbullar och 

kaffe. Kyrkans café ligger bara 500 meter från där jag bor, och jag brukar tit-

ta förbi på onsdagskvällarna på väg hem från jobbet. Antalet gäster inne på 

cafét är en tydlig indikator på hur många svenskar som är i stan, och sedan 

mitten på april är det tydligt att de svenska flyttfåglarna dragit vidare. Det 

tusental svenska backpackers som passerar förbi Sydney mellan oktober 

och mars har nu åkt vidare till Asien och Europa, och nu börjar istället den 

nya säsongens utlandsstudenter dyka upp. Många anländer i juni inför den 

nya terminen som börjar i juli, men det märks tydligt att både backpackers 

och många bofasta väljer att tillbringa vintermånaderna juni-juli i Sverige.

I australisk media fortsätter Abbott-regeringen granskas hårt, och deras 

popularitetssiffror har dalat på senaste tiden efter att man presenterat sin 

första budget med många nedskärningar i syfte att angripa landets bud-

getunderskott. Regeringens jobb blir inte lättare av gruvmagnaten och 

miljardären Clive Palmer som blivit oväntat mäktig i parlamentet där hans 

parti Palmer United Party sitter i en vågmästarroll. På sportsidorna fortsät-

ter mycket att handla om de populära fotbollskoderna NRL (National Rugby 

League) och AFL (Australian Football League), men inom kort kommer lan-

det också att sluta upp bakom fotbollslandslaget The Socceroos som välför-

tjänt lyckats ta sig vidare till VM i Brasilien.

Nedan följer ett urval av de senaste månadernas läsarfrågor och bloggkom-

mentarer på temat att åka eller flytta till Australien. 
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grundskolenivå som kan vara värda att under-
söka, läs mer under studentvisumalternativen 
på www.immi.gov.au.

2: Angående tolkjobb tycker jag du ska titta på 
jobbsajter som seek.com.au för att bilda dig en 
uppfattning om efterfrågan för ett särskilt jobb. 
Det är möjligt att någon tolkfirma letar efter cer-
tifierade tolkar mellan engelska och något udda 
språk, och är villiga att sponsra rätt sökande för 
ett arbetsvisum. Lycka till!

Läsarfråga:
Hej! Tack för en superbra hemsida med massa 
bra info! Jag undrar dock en sak: Är det svårt 
att ansöka om ett WH-visum på egen hand? Ska 
man sig ta hjälp utav ett reseföretag eller liknan-
de? Jag pratade med ett företag och de sa att det 
var bäst att låta ett företag ansöka åt dig, för om 
man ansökte själv var man tvungen att se till att 
inte en enda liten grej blev fel för då skulle det bli 
problem. VAD exakt är det som är klurigt med 
att ansöka om WH-visumet på egen hand? Har 
du en bra guide på hur man ansöker om ett sånt 
visum och vad man ska fylla i på rätt plats osv? 
Jag vill helst göra det själv för att det blir billigast 
så. Hoppas du kan svara! Mvh Malin :)

Anders Svar:
Hej Malin,
Det låter som ett företag som försöker sälja resor 
och visumtjänster genom att bluffa och försöka 
skrämma dig. Lita inte på dem, de försöker lura 
dig på pengar för något du lätt kan göra själv och 
försöker få dig att tro att du inte klarar dig utan 
deras hjälp.

Jag har skrivit flera artiklar om WH-visum på 
min blogg swedesinaustralia.com, till exempel:
www.swedesinaustralia.com/working-holiday-
work-and-travel-visum-till-australien och där 
går jag igenom det viktigaste du behöver ta hand 
om när du ordnar ett sådant visum på egen hand.

Visumansökan är lätt att ordna själv, och de aus-
traliska myndigheterna är lätta att ha att göra 
med också ifall du gör något misstag. Du har 
inget att oroa dig för. Lycka till!

Läsarfråga:
Hej Anders, 
Jag vill jobba som au pair i Australien. Jag har 
pratat med en familj och allt känns jättebra, har 
bara inte helt 100 % bestämt om jag ska åka än. 
Om jag åker så är det om cirka 6-7 veckor, och 
stannar i mellan 6 och 12 månader. Problemet 
är dock att jag inte har den största budgeten just 
nu. Hur mycket pengar ”krävs” det att man har 
på kontot om man faktiskt kan bevisa att man 
börjar jobba 1-2 dagar efter man landat i Aus-

tralien, och man har mat och boende betalat? 
Spelar det ens någon roll? Jag är inte direkt en 
”big spender”, och skulle klara mig alldeles ut-
märkt på dom $200 i veckan jag skulle få, och 
ändå kunna spara upp emot hälften i snitt utan 
några problem. Tack på förhand, Robin

Anders Svar:
Hej Robin, 
Kom ihåg syftet med varför de undrar om du 
har nog med pengar med dig. Det är för att 
visa att du har mat och husrum fixat, och att du 
inte kommer att bli en börda för samhället att 
ta hand om. Om du har allt det fixat redan från 
dag ett så kommer de så klart inte att oroa sig 
lika mycket för om du har nog med pengar med 
dig. Visa att du har ett kreditkort som gör att 
du kan ta fram reservpengar i nödfall så är det 
nog lugnt. Däremot tror jag att det är svårt att ha 
särskilt kul på fritiden i Sydney med bara $100 i 
veckan, men vi har kanske lite olika livsvanor. :-)

Läsarfråga:
Hej Anders! 
Jag ska ner 1 oktober för att besöka min flickvän 
som ska plugga där. Vi har bokat flyg hem den 7 
januari men planerar att besöka Nya Zeeland två 
veckor under den här perioden. Kan jag ansöka 
om två olika gratis 90-dagars visum eller måste 
jag ha ett längre visum, ex 6 månader? Om det 
spelar någon roll har jag haft ett 90-dagars tidi-
gare, år 2011. Tack på förhand! –David

Anders Svar:
Hej David. 
För att undvika problem andra gången du reser 
in i landet hade jag personligen fixat ett längre 
turistvisum som täcker hela perioden. Varför 
inte ett Working Holiday-visum som också låter 
dig jobba lite under tiden du är hos din tjej?

Läsarfråga:
Hej Anders, Jag är en 25-årig kille och jag bor 
i Sydney med min australiensiska flickvän och 
jag är här på Working Holiday visum som går 
ut i november. Jag har nu hittat en 1-årig Event 
Managementutbildning på ett universitet som 
jag är intresserad att söka till och utbildningen 
startar också i november.  Jag undrar därför om 
det kan uppstå problem att söka studentvisum 
(förutsatt att jag har blivit antagen till skolan) 
med tanke på att jag har ett ”aktivt” Working 
Holiday visum?

Min andra fråga är hur det funkar efter en av-
slutad utbildning. Hur länge är man egentligen 
berättigad att stanna och jobba? Jag har förstått 
att man måste ha ett företag som är villigt att 
stödja en för Sponsorship visa men vet du hur 
det egentligen funkar i realiteten? Jag vet inte 

om det spelar någon som helst roll men jag har 
4 års arbetslivserfarenhet från eventbranschen i 
Sverige och jag skulle enkelt kunna intyga mitt 
intresse inom området.

Min tredje och sista fråga är mer av teoretisk 
form. Min dröm är att jag ska kunna få uppe-
hållstillstånd här så jag och min flickvän ska 
kunna leva lyckliga i resten av våra liv. Och som 
jag förstår det så är ett så kallat de facto partner-
skap som är ingången till det. Om jag och min 
flickvän nu skulle vilja försöka med denna till 
synes omöjliga uppgift, vad skulle enligt dig vara 
det bästa tillvägagångssättet för detta? Har man 
som student på studentvisum rätt till att börja 
processen genom delat bankkonto eller kan 
vi förvänta oss en lång och onödig återvänds-
gränd? Tack på förhand, -Kim

Anders Svar:
Hej Kim,
1: Nej, det ska inte vara något problem att kon-
vertera till ett studentvisum. Du kanske ska pra-
ta med migrationsverket innan, så att du inte får 
ett glapp mellan visumen, men som jag tror mig 
förstå reglerna så borde studentvisumet avsluta 
ditt WH-visum när du får det.

2: Dina möjligheter att stanna kvar och jobba 
beror på vad du har för visum. Ett vanligt stu-
dentvisum låter dig stanna någon månad eller 
så vill jag minnas, men det allra bästa är om du 
kan skaffa något i stil med ett Temporary Gradu-
ate visa (se www.immi.gov.au/Visas/Pages/485.
aspx) ifall du inte direkt efter examen lyckas 
hitta en arbetsgivare som kan hjälpa dig ordna 
ett sponsrat jobbvisum (visumklass 457).

3: Att få ett ”de facto”-partnervisum är inte alls 
omöjligt, det är många svenskar som stannar 
kvar på sådana visum. Ni kan absolut börja pro-
cessen - jag skulle redan nu föreslå att ni skaffar 
gemensamt bankkonto, och börjar spara foton, 
biljetter och annat så att ni kan styrka er relation 
senare. Lycka till!«

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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MEDLEMSFÖRMÅNER
20/9 kl 11.00 - 15.00 Australiendag i Göteborg
Lördagen den 20 september arrangerar vänskapsföreningen en dag fylld av 
föreläsningar och happenings på Studiefrämjandet i Göteborg. Du träffar 
hela styrelsen och får lyssna till föreläsningar om bland annat Nya Zeeland, 
Bilkörning i Australien, Aboriginer. Se vår hemsida för detaljerat program.
Studiefrämjandet,  Falkgatan 7 416 67 GÖTEBORG Växel: 031-19 25 30 

22/10 Kl 19.00 Aboriginerna 
– Australiens Urbefolkning 
Lars Wallin från Australiska Nya Zee-
ländska Vänskapsföreningen föreläser 
om aboriginerna – mänsklighetens 
äldsta obrutna kultur. Lars tar oss med 
på en resa från Redfern i Sydney till abo-
riginernas landområde Arnhem Land 
i Norra Territoriet. Vi får även lära oss 
hur man spelar didjeridu.
Studiefrämjandet,  Falkgatan 7 416 67 
GÖTEBORG Växel: 031-19 25 30

Premiär för den australiska filmen TRACKS
TRACKS är den sanna berättelsen om Robyn Davidson som 1977 
vandrade 290 mil genom öknen med 4 kameler & en hund. Robyn till-
bringar två år i Alice Springs med att lära sig att ta hand om kameler 
och förbereda sig för en vandring genom den australiska öknen. För 
att finansiera resan, som hon egentligen vill genomföra solo, tvingas 

hon dock ta med sig en National Geographics-fotograf som ska doku-
mentera. Under det makalösa äventyrets gång avslöjas motivationen 
bakom hennes äventyrslusta, och varför hon trivs bättre med djur än 
människor. Med Mia Wasikowska & Adam Driver. 
Premiär den 13 juni. www.sf.se/filmer/Tracks

Två nyheter från Yarra Valley i Australien
 lanseras på Systembolaget!
Med extra fokus på Australien den här våren lanserar Domaine 
Wines ytterligare två viner från den avlägsna kontinenten den 2 
juni. Båda vinerna kommer från Innocent Bystander i Yarra Val-
ley som ligger strax utanför Melbourne. Innocent Bystander Char-
donnay 2012 är en tillfällig lansering på Systembolaget nu i vår och 
det finns 1200 flaskor av vinet allokerat åt den svenska marknaden. 
Innocent Bystander Chardonnay finns med på Daily Mails inflytelse-
rika vinskribent Matthew Jukes populära ”100 Best Australian Wines 
2013/2014” (www.matthewjukes.com) och här i Sverige ger tidningen 
Allt om Vin samma vin Bästa köp! (Nr 6, 2014). Innocent Bystander 
Syrah 2012 lanseras i samma årgång som chardonnay-vinet. Just år-
gång 2012 är en av de bästa i Yarra Valley och Innocent Bystanders 
bästa årgång hittills – alla viner inräknade!

Australien ger hem åt afghantolkar
Australien har beviljat uppehållstillstånd för runt 500 afghaner, de 
flesta tolkar, som hjälpte landets trupper i kriget i Afghanistan, skriver 
AFP.

Nyheter &
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50 hajar dödade i västra Australien
Fler än 170 hajar har fångats vid populära stränder på Australiens väst-
kust i år, i ett omdiskuterat försök att minska antalet hajattacker mot 
människor. Hajjakten har även kantats av kritik och på vissa håll de-
monstrationer

Perth planerar spektakulärt operahus
Det är arkitekten Shane O´Riley som ligger bakom ritningarna till det 
som ska bli Perths nya operahus. Perth är Australiens fjärde största 
stad och kallas ibland för världens mest isolerade stad. På 50 000 kva-
dratmeter ska inte bara operahuset rymmas utan även två teatrar, ett 
konstgalleri och en restaurang med storslagen panoramautsikt, enligt 
tidningen The West Australian.Shane O´Riley beskriver sin skapelse så 
här:– Som en skulptural byggnad tävlar den med operahuset i Sydney, 
men den måste vara mer futuristisk, mera dynamisk. Det yttre skalet 
är också det inre skalet och man får intrycket av att man går genom ett 
musikinstrument.

Johan Drejenstam 
om Australien på
 Vagabond
På 1980-talet rådde Cro-
codile Dundee-feber. 
Australien var hett och 
unga backpackers vall-
färdade till den röda jor-

den i The Outback och de guldgula stränderna utanför Sydney. Hur 
gick det sen? Lyssna på Johans resepodd: www.vagabond.se/artiklar/
radio/20140508/resepodd-australien. Här kan du läsa Australienbloggen 
www.vagabond.se/bloggar/australienbloggen

Tour Pacific tipsar!
Upplev Australiens och Nya Zeelands vingårdar med en av Sveriges 
främsta vinexperter! Håkan Nilsson är en uppskattad vinkonsult som 
skrivit böcker, arrangerat vinresor och blivit utsedd till Sveriges främ-
sta sommelier. Den 4 januari 2015 går den kulinariska resan som kallas 
”Den stora upplevelseresan” av stapeln och det blir 24 dagar fyllda av 
utsökta viner och gourmetmåltider. Några av Australiens toppkrogar 
ingår i resan, t ex Rockpool Bar & Grill, Penfolds prisade restaurang 
Magill Estate och många fler. Resan vänder sig till dig som uppskattar 
livets goda och förutom många djur- och naturupplevelser så ger pro-
grammet utrymme för egna intressen och aktiviteter. Pris per person i 
dubbelrum: 78 000 kr, läs mer på www.tourpacific.se

Australienresor tipsar!
Tillbringa vintern i Australien? 13. 
januari - 6. april 2015 (83 dagar) 
Nu har du möjlighet att byta den 
svenska vintern mot ett varmare 
klimat vid Gold Coast i Australien. 

Följ med på denna gemensamma avresa, där en svensk reseledare följer 
med på resan från Sverige till Australien och tillbringar de första da-
garna tillsammans med gruppen i Australien. Ni bor i en lägenhet med 
ett sovrum (oceanview) på Mantra Sun City Resort. Pris per person när 
två reser tillsammans: 44 900 kr. australienresor.se

MyPlanet tipsar!
Beställ en offert på din nästa drömresa! Kom ihåg 
att det trevligaste sättet att planera din drömresa är 
att besöka vårt kontor i Göteborg för att planera din 

resa tillsammans med oss. Ett annat trevligt sätt är att tala med oss på 
telefon, 031-701 51 70. myplanet.se

Organisationsmedlemskap i Vänskapsföreningen 
Australien/Nya Zeeland
Nu är det möjligt för organisationer, föreningar och olika typer av 
sammanslutningar att bli medlemmar i Vänskapsföreningen Aus-
tralien/Nya Zeeland. Organisationsmedlemskapet innebär att or-
ganisationen erhåller ett visst antal av medlemstidningen Down 
Under. För mer information kontakta ordföranden Erwin Apitzsch  
erwin.apitzsch@psy.lu.se

Stora Australienmanualen
Medlemmar som köper Stora Australien-
manualen från australienmanualen.se 
och skriver i koden ”AUSNZFS” får 50:- 
rabatt på priset (Ordinarie pris 249:-).
På 220+ sidor går Australiensvensken 
Anders Liljeqvist igenom allt du behöver 
känna till inför . Några av rubrikerna är: 
Working Holiday för backpackers. Stude-
ra i Australien. Jobba i Australien. Så mö-
ter du andra svensk-australier. Australis-
ka 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 

Australiska Nya Zeeländska 
Vänskapsföreningen i 
samarbete med Studiefrämjandet
Baka Pavlovatårta med vänner, lär dig 
allt om vinprovning, läs om aborigi-
ner eller maorier. Arbeta i Australien 

som working holiday. Lär dig allt om Opera-huset i Sydney! Du och 
dina vänner bestämmer själva ämnet när det är dags för er studiecirkel. 
www.studieframjandet.se «

Anders Liljeqvist
föreningsambassadör i Australien

Vänskapsföreningens 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 

Vänskapsföreningens ambassadör på 
plats i Auckland. Nya Zeeland. 
Som medlem i AUSNZFS kan du ställa 
frågor till Åsa. 
duffy.asa@gmail.com
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Så här när dagarna blir långa och kvällarna ljusa hemma i Sverige går 
vi mot precis det motsatta här Down Under. Över hela landet går solen upp 
senare och ner tidigare och skillnaden mellan sommar och vintertid är stör-
re ju längre söderut du kommer. Temperaturen sjunker också. Inte alls lika 
lågt som på de svenska breddgraderna, men i Melbourne och Hobart får 
man allt pälsa på sig, för att inte nämna Canberra som kan få minusgrader.

Även i Australiens mitt kyler det och det bjuds på temperaturer under 10 
grader. Maj till september är därför den bästa perioden att besöka ökenom-
råden som Simpsonöknen (the Simpson Desert) då temperaturen under 
sommarhalvåret, oktober till april, kan nå upp till 40 -50 grader på dagen. 
En annan fördel med att göra sin resa vintertid är att flugorna inte är så 
besvärliga då.

År 2010 hade min man Alister börjat planera en riktig roadtrip. Han ville 
köra från Brisbane genom Simpson Desert till Alice Springs och tillbaka. 
Jag som aldrig varit i närheten av en öken tyckte det här lät som tidernas 
äventyr och hjälpte glatt till med förberedelserna när jag anlände i februari. 
Då jag inte hade jobb vid den här tiden, åkte jag kors och tvärs i Brisbane  
och hämtade olika reservdelar till bilen, körde till olika verkstäder för att få 
dem ditsatta och utförde alla möjliga reserelaterade ärenden medan Alister 
jobbade. I juli var vi så förberedda vi kunde vara inför vår långresa. Att ge 
sig ut i öknen är ingen vanlig semestertripp och bilen, såklart 4wd, var nu 
höjd, hade fått vinsch, långdistansradio och differentiallås för att möta den 
tuffa utmaningen av off-road-driving på högsta nivå. I bagaget hade vi även 
ett sandankare och en satellitradio att använda om vi skulle köra fast och 
behöva hjälp. Förnödenheter att räcka i två veckor, 120 liter vatten plus 100 
liter diesel fanns i lasten. Vi var redo.

Så började vi köra. Till Birdsville, vilket är porten till the Simpson Desert, 
hade vi runt 1 500 mil och vi passerade genom Darling Downs med sina 
vajande gula gräsfält innan de steniga vidderna kring Birdsville tog vid. Det 
tog oss tre dagar att ta oss dit och på vägen kvistade vi även ut till Came-
ron Corner där Queensland möter South Australia. Väl framme i Birdsville 
slog vi upp vårt tält på campingen och gick en runda i byn. Vi tittade in på 
Birdsville Hotel, men hamnade senare på bageriet där vi kvällen till ära fick 
lyssna på en ”Bush Poet” som slängde riktiga rövarhistorier omkring sig! 

Från Birdsville styrde vi så kosan ut mot Simpson Desert fulla av förväntan 
inför mötet med öknen. Framför oss väntade en tripp på nära 500 km vilken 
skulle gå över många sanddyner och då vi körde öst mot väst skulle vi börja 
med den allra största, den 40 meter höga ”Big Red”. Vi rullade ut ur byn, men 
efter en 30 km möttes vi av en vägblockering. Road closed. Det visade sig att 
vägen var översvämmad. Ja du läste rätt. Översvämmad! Birdsville får normalt 
sett väldigt lite regn men just 2010 fick hela Australien väldigt mycket regn 
och då Birdsville och Simpson Desert ligger i vad som kallas Channel Coun-
try, rann en ansenlig mängd vatten hit. Så pass att det blev översvämning. 

Vi fick köra runt poolen och då grusvägen började bli sandig var det dags 
att stanna och sänka lufttrycket i däcken. Utan problem tog vi oss uppför 
Big Red och fick se en magnifik utsikt från dess topp. Nu, nu började det! 
Öknen låg framför oss. Den bredde ut sig som en mjuk matta av sand, gräs 
och lågväxande buskar och den sträckte sig så långt man kunde se i alla 
väderstreck. Det var en otrolig syn inte likt någonting jag tidigare sett. ”Vä-
gen”, eller mer sanningsenligt, de två hjulspåren vi skulle följa – ”The French 
Line”, löpte som ett beigt band rakt väster ut och så började vi vår guppiga 
resa att korsa Simpson Desert.

Bilresa genom
SIMPSONÖKNEN

Text & Foto: Karin Lindberg
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På ett ställe, ganska tidigt in i öknen måste vi korsa Eyre Creek. Ja det finns 
en å här! Allt regnvatten som flöt igenom öknen det här året gjorde att vat-
tenståndet var mycket högre än normalt och vi behövde köra en omväg till 
en bättre lämpad plats för vår passage. När vi kom fram till den anvisade 
plasten var där redan ett gäng bilar. Några som korsat och några som var 
på väg över. Någon på andra sidan guidade oss genom anvisningar via bil-
radion och vi kom torrskodda över till andra sidan. Vattnet rann sakta men 
spänningen steg ändå när vattnet mitt ute i ån nådde över hjulhusen.

Uppför och nerför, uppför och nerför. I fyra dagar tuffade vi fram genom 
Simpson Desert i 30 – 40 km/h medan det säregna landskapet sakta pas-
serade utanför fönstret. I vissa dalar såg vi träd och blommande buskar och 
även mycket fåglar; undulater och olika sorters papegojor satt på vägen eller 
flög förbi i stora flockar. Allt var väldigt fascinerande, men mest tagen blev 
jag av att få se vilda dromedarer! Australien har världens största bestånd av 
vilda dromedarer. Plötsligt bara stod de där och jag som körde vid tidpunk-
ten blev alldeles till mig, tittade mer på dromedarerna framför oss än på 
spåren, missade att det svängde och vi hamnade ofrivilligt lite off track. Tur 
att vi hade satellitnavigering och lätt hittade tillbaka. Det såg ju så väldigt 
lika ut vare sig vi var på eller av vägen!

Varje kväll satte vi upp tältet och lagade mat över öppen eld eller på vår lilla 
gasspis. Torra buskar fanns det gott om, men veden brann som fnöske och 
vi fick vara snabba med tillagningen. Det var väldigt mysigt att sitta där vid 
elden och äta medan det sprakade i träet och stjärna efter stjärna tändes i 
skymningen. Stjärnhimlen vi fick se var helt otrolig och går inte att beskriva 
med ord, men himlen har aldrig känts större och mer oändlig än där långt 
ute i vildmarken. Ibland kunde vi höra Boobook-ugglans läte ”boo bok, boo 
bok” lite avlägset, men annars var det tyst, tyst. Temperaturen sjönk under 
10 grader ibland, så fleecetröjan, jackan och mössan användes flitigt och det 
var skönt att vi hade rejäla sovsäckar.

Längs med rutten finns lämningar av de tidiga äventyrarna som jobbade 
som lantmätare här ute och tre landsregioner möts i Simpson Desert; 
Queensland, Northern Territory och South Australia. Poeppel Corner är 
en av dessa gränspunkter och här finns en liten gjuten pelare som markerar 
var gränserna möts. Som alltid fanns det en gästbok där vi plitade ner varsin 
hälsning.

Dag fyra nådde vi utkanten av Simpson Desert och rullade in i oasen Dal-
housie Springs. Där fick vi oss ett efterlängtat dopp i den varma källa som 
sprungit upp här då det under Simpson Desert och nästan hela Queensland 
i öst finns en stor underjordisk sjö kallad the Great Artisian Basin. Vattnet 
som naturligt kommer upp till ytan ligger på +37 grader och inbjuder till 
avkopplande bad. Lite ”bush-spa” passade utmärk efter flera dagars skum-
pig körning och camping utan dusch och det var ett väldigt härligt pris att 
få njuta av vid ”målgången”. Vår resa var inte över här, men Simpson Desert 
hade vi klarat av!

Att korsa öknen gick hur smidigt som helst och Alister var aningens be-
sviken över att vi varken behövt använda ankaret eller vinschen, men jag 
tror ändå Mister Äventyr var glad att vi tagit oss igenom utan missöden. 
Vi hade ju sett andra som det inte gick så bra för och var inte avundsjuka. 
En dag mötte vi ett sällskap med fyra bilar som kom från motsatt håll och 
en av bilarna hade vält när de kört nerför den branta delen av en sanddyn. 
Sanddynerna är nämligen formade efter en västlig vind och således flacka 
på västsidan och branta på den östliga sidan. Man måste vara noga med att 
hålla hjulen rakt i sanden och den här bilen var också lastad lite högt vil-
ket hjälpte till när den tippade i den mjuka sluttningen. Ingen skadade sig, 
men lite bök hade sällskapet att få bilen på rätsida igen. Som sagt, att köra 
genom öknen är ingen vanlig semesterresa och man måste vara förberedd 
på det mesta. Vad som dock garanterat utlovas är en upplevelse utöver det 
vanliga.«
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Åtta destinationer
Under min fem månader långa vistelse i landet besökte vi åtta städer; Syd-
ney, Dubbo, Brisbane, Noosa, Surfers Paradise, Byron Bay, Cairns och Mel-
bourne. Av dessa åtta var Brisbane tillsammans med östkusten och Cairns 
mina absoluta favoriter. 

Brisbane, South Bank
I Brisbane tillbringade vi totalt sex veckor. Eftersom vi backpackade un-
der en längre tid kunde vi inte alltid göra aktiviteter som kostade. Däremot 
fanns det en hel del aktiviteter som var budgetvänliga. Bland annat hängde 
vi en hel del vid lagunen på South Bank, vilket är en stor pool som är öppen 
för allmänheten. På South Bank finns det även utegrillar för allmänheten. 
Där passade vi på att grilla kängurukött som vi hade köpt på den lokala 
mataffären. Floden som ligger alldeles intill South Bank och som delar Bris-
bane i två delar är också väl värd att upptäcka. Vi tog flertalet kvällsprome-
nader utmed denna, men vi åkte också båten City Cat för att komma längre 
bort från Brisbanes kärna och närmare förorterna. 

Nattlivet
På kvällarna tog vi antingen en fika på Starbucks eller insöp nattlivet. Vi 
gick mest ut på klubbar i förorten Fortitude Valley eftersom backpackers 
och lokalbefolkningen höll till där. Krogen är dessutom ett väldigt avslapp-
nat och bra ställe att knyta nya kontakter på. Flertalet uteställen i ”The Val-
ley” har också gratis inträde och billig öl. 

Buss längs östkusten
Cirka två timmar utanför Brisbane ligger östkusten. Antingen kan man 
välja att göra dagsutflykter eller så reser man smidigt mellan kuststäderna 
med bussbolaget Greyhound. Vi bestämde oss för att resa längs östkusten 
med buss och började i Noosa som ligger snett norr om Brisbane. Från 
Noosa går det nämligen en hel del utflykter till populära ställen. Vi gjorde 
två utflykter, den ena till Steve Irwins zoo (Australian Zoo) och den andra 
till den 12 mil långa sandön Fraser Island. På Australian Zoo matade vi 
bland annat kängurus, såg andra inhemska djur och upplevde en kroko-
dilshow. Fraser Island upptäckte vi genom en guidad biltur på ön, vilket 

Australien är ett land som alltid har tilltalat mig – den vackra naturen, de inhemska 
djuren och den avslappnade livsstilen. År 2012 bestämde därför jag och en nära vän för att 
backpacka i Down Under. Trots lite reserfarenhet, en hyfsat snäv budget och en känsla av 

skräckblandad förtjusning inför vad som väntade oss, bokade vi två enkelbiljetter till Australien. 
Den 19 september landade vi på australisk mark och därmed var mitt livs bästa resa igång. 

LIVET SOM BACKPACKER       DOWN UNDER
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var en häftig upplevelse. Efter Noosa styrde vi kosan till Surfers Paradise. I 
Surfers stannade vi enbart ett par dagar men vi hann utforska skyskraporna 
som låg i anslutning till stranden, lapa sol och känna pulsen på nattlivet. 
Nästa destination blev Byron Bay som anses vara ett väldigt bra ställe för 
surfing. Det blev dock ingen surfing för vår del, utan vi såg bland annat den 
välkända fyren och for på en utflykt till den liberala staden Nimbin med ett 
gäng andra backpackers.

Cairns, aktiviteternas stad
Efter nyår åkte vi till Cairns som ligger i de nordöstliga delarna av landet, 
i tropikerna. Från Cairns går nämligen färjor och båtar ut till barriärre-
vet, vilket gör staden till ett självklart ställe att besöka. Vidare är Cairns en 
bra utgångspunkt vid andra typer av aktiviteter, såsom skydiving, forsrän-
ning, hiking, tree surfing och dylik. För vår del föll valet på barriärrevet och 
skydiving. Dyket i barriärrevet var en fascinerande upplevelse. Vår dykin-
struktör tog ner oss på åtta meters djup och väl på botten fick vi mata ett 
gäng havssköldpaddor. Precis som i nästan alla turkosa vatten såg vi även 
färgglada fiskar och en och annan korall. Tyvärr var mycket av korallerna i 
dåligt skick eftersom vi inte for särskilt långt ut i revet. Ett tips skulle vara 
att boka ett par dagar segling ute på revet om man vill uppleva delar av det 
som är mindre förstört. 

Skydive
Skydivet bokade vi i Cairns och gjorde ett par mil utanför staden. Trots 
höjdskräck och en kittlande känsla i magen, uträttade vi ett hopp på 4 000 

meters höjd. Såhär i efterhand är det bland det häftigaste jag har gjort och 
jag rekommenderar det starkt till alla som besöker Australien. Hoppet var 
ganska dyrt, men eftersom det är något som man gör ”once in a lifetime” är 
det definitivt värt det. Vi filmade dessutom hoppet, vilket jag än i dag har 
glädje av.

Upplevelser och utmaningar
Totalt blev det fem månader på resande fot. Trots att vi upplevde fantastiska 
saker, fanns det också en hel del utmaningar med att backpacka. Vi bodde 
på hostel hela resan förutom två veckor över jul och nyår. Till en början var 
det en utmaning att leva tillsammans med främlingar och i rum som inte 
alltid var så hemtrevliga. Däremot anpassade man sig rätt fort efter rådande 
förhållanden. Dessutom var det ett enkelt sätt att lära känna backpackers 
på. Ryggsäcken var inte heller alltid en fröjd att kånka runt på. Ett hett tips 
till alla blivande backpackers är därför att INTE ta med för mycket pack-
ning. Utan att endast hålla sig till det absolut nödvändigaste och till sådant 
som man inte är särskilt rädd om.

Minne för livet
I dag, drygt två år efter resan till Australien är det dock bara de underbara 
minnena som dyker upp när jag tänker på min resa. Som backpacker fick 
jag uppleva landets kultur och traditioner. Bara en sådan sak att vandra runt 
i städernas mittpunkt bland alla skyskrapor och all trafik i flip-flops var en 
upplevelse i sig. En upplevelse som jag sent kommer att glömma.«

LIVET SOM BACKPACKER       DOWN UNDER Text & Foto: Sarah Markgren
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Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se
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