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Återigen blev jag påmind om varför
just Australien ligger mig så varmt om
hjärtat, landet har det mesta jag under
mörka höstkvällar drömmer om.

The Blue Mountains 5

Nyss hemkommen från Australien sitter jag i skrivande stund och
sorterar bilder och minnen. Det blev en underbar resa innehållande mitt 50-års kalas på The Spotted Mallard i Brunswick, Melbourne. Jag besökte nya och spännande platser som exempelvis
The Blue Mountains som ni kan läsa om längre fram i tidningen.

400 Gradi i Melbourne 16

Jag åt världens godaste Margherita-pizza på 400 Gradi i Melbourne, läs mer i Down Under. Återigen blev jag påmind om varför just
Australien ligger mig så varmt om hjärtat, landet har det mesta jag
under mörka höstkvällar drömmer om. Här finns ändlösa stränder,
kultur & musik, sport och inte minst gamla och nya vänner. Hoppas det inte dröjer länge innan vi ses igen, och det gäller er läsare
och medlemmar också. Varmt välkomna till våra evenemang som
äger rum i höst och vinter. Jag vill även påminna om att du som
medlem är välkommen att skicka in material till Down Under och
vill du genomföra en föreläsning på din ort hjälper vi gärna till.
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OrdförandeN
Erwin Apitzsch

har ordet

Det finns många likheter mellan Sverige och Australien när det gäl-

VM i fotboll var sommarens största idrottsliga händelse. Australiens

ler demokrati, välstånd och utveckling och ofta ligger dessa länder bra till
vid internationella jämförelser. Således delade Stockholm förstaplatsen
med Sydney beträffande hållbarhet i konsultföretaget PwCs rapport om attraktionskraft och tillväxtpotential av 30 utvalda städer i världen. Men det
finns också påtagliga skillnader. Tidskriften The Economists kartläggning
av jämställdheten i ett urval regeringar visar att Sverige har den största andelen kvinnor (54 procent) i regeringen, medan Australien hamnade i botten med endast 6 procent kvinnliga ministerposter. Klimatförändringarna
i världen, med höga temperaturer och risk för skogsbränder och extrema
mängder regn med översvämningar som följd, drabbade Sverige under
sommaren och Australien tidigare i år. Ett sätt att minska de oönskade klimatförändringarna är att begränsa koldioxidutsläppen. Den konservativa
regeringen i Australien har dock nyligen beslutat att ta bort gränsen för
koldioxidutsläppen med hänvisning till att det hämmar den ekonomiska
tillväxten.

landslag The Socceroos var ett av de deltagande lagen. Hur det gick för dem
kan läsas i en separat artikel. Noterbart är också att den australiske tennisspelaren Nick Kyrgios, 19 år och rankad som 144 i världen slog ut världsettan Rafael Nadal i åttondelsfinalen i Wimbledon, den mest prestigefyllda
tennisturneringen i världen. Han blev därmed den förste spelaren på tio år
som tog sig till kvartsfinal med ett wild card. Tyvärr förlorade han sedan i
nästa match mot Milos Raonic.

Linköpingbacken Jessica Samuelsson, som spelade med mästarlaget
Melbourne Victory i vintras, har utsetts till Årets spelare i Australien. Den
femfaldige OS-guldmedaljören Ian Thorpe gick i juli månad ut med att han
är homosexuell och hoppades att detta skulle göra det enklare för likasinnade. Den 20-årige ishockeyforwarden Nathan Walker blev i somras den
förste australiern någonsin att draftas av en NHL-klubb. I höst debuterar
han för Washington Capitols, i vars farmarlag han spelade förra säsongen. I
somras fattade det internationella handbollförbundet, IHF, ett märkligt beslut. Australien, som kvalificerat sig till VM-slutspelet i handboll, fråntogs
sin plats med motiveringen att laget inte håller tillräckligt hög klass för ett
VM. I stället fick Tyskland deras plats.

Oliver Gee, australiensare bosatt i Sverige, skrev en artikel i webbtidningen
The Local om det svenska kramandet ”Att lämna en fest i Sverige kan ta tjugo
minuter innan alla har hunnit krama varandra. I Australien kramar man aldrig någon man inte känner, som man till exempel gör vid en inflyttningsfest
här. Vi skakar hand”. I Sverige ska man krama sin ”Hugging Friend”, kramkompis, i alla sammanhang både när man träffas och när man tar farväl.

Och så hoppas jag att hösten blir lika fin och njutbar som sommaren har
varit.«
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The Blue Mountains
Den perfekta dagsutflykten från Sydney
Text & Foto: Lars Wallin

bussbiljetten mot en karta som sedan gäller som bussbiljett. Hop on Hop
off -bussarna avgår alldeles intill stationen. Chaufförerna visade sig inte
oväntat fungera både som kunniga och på australiskt vis skämtsamma
guider. Vyerna som passerar utanför bussfönstret får oss förstagångsbesökare att mer eller mindre tappa hakan samtidigt som vi febrilt knäpper på
våra kameror, paddor och telefoner.

Det är den 26 juli år 2014 och klockan har precis slagit 08.00 på morgonen när vi lämnar centralstationen i Sydney. Det skulle ta mig många
år och det hann bli min åttonde resa i Australien innan jag äntligen kom
att besöka The Blue Mountains. Hade jag vetat vad som väntade hade jag
aldrig låtit det gå så lång tid, men som man brukar säga, bättre sent än
aldrig. Den drygt två timmar långa tågresan till Katoomba tar oss via Sydneys förorter till ett landskap som utanför tågfönstret blir alltmer både
vackert och dramatiskt. På senare år har jag blivit den förste att varmt
rekommendera allt vad det gäller turistbussar och guidade turer. Det är
helt enkelt ett väldigt bra sätt att få med sig sevärdheterna kryddat med
små anekdoter och historik. Priset för en guidad bussresa till Blue Mountains med start från Sydney ligger runt 100 – 150 dollar. En variant för den
som har begränsad budget men ändå vill komma åt guidens kunskap och
stötta den lokala turistnäringen kan vara att göra som vi gjorde, vårt pris
landade på cirka 40 dollar. Vi tog tåget från centralstationen i Sydney och
köpte till en så kallad Hop on Hop off -bussbiljett med Blue Mountains
Explorer Bus. När man kommit fram till Katoomba besöker man den lilla
turistinformationen belägen i den lilla stationsbyggnaden. Här byter man

Chauffören, vars namn jag tyvärr inte lade på minnet, tipsar oss om
olika alternativ. Har vi gott om tid och inte är höjdrädda så erbjuder första
stoppet en hisnande linbanefärd intill Katoomba Falls caravan park. Vi
väljer dock hans andra rekommendation, att kliva av vid stopp nr 15 och
platsen Honeymoon Lookout. Vi är i princip ensamma när vi vandrar
ner längs den spektakulära stigen som slingrar sig fram vid bergskanten,
det är så vackert att vi knappt finner ord. Vi stannar vid utsiktsplats efter
utsiktsplats och står tysta för att blicka ut över ett till synes oändligt landskap. Långt därnere vid trädkronornas toppar ser vi vita kakaduor flyga
fram över landskapet. Jag kan inte annat göra än att varmt rekommendera
denna vandringsled. Det är vackert, dramatiskt och spektakulärt.
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Efter att ha vandrat i en dryg halvtimma kommer vi fram till The Blue
Mountains stora höjdpunkt, The Three Sisters. Det är hit turister från hela
världen i miljontal vallfärdar varje år. Det är inte så konstigt, kanske är
detta en av de vackraste platserna jag besökt i hela världen. Utsikten över
de tre systrarna, som klippformationen kallas, och över Jamison Valley är
något alldeles extra.
Om ni vågar och har kraften så missa inte att vandra nedför The Giant
Stairway. Dessa grovt uthuggna trappor tar er ner till en liten gångbro och
över till den första av de tre systrarna Meehni. Det är inte utan att tankarna går till James ‘Jim’ McKay och hans assistent Walter ‘Wally’ Botting.
Båda var rangers i Katoomba och tillika initiativtagare till skapandet av
The Giant Stairway. Vilket projekt de inledde och vilka naturupplevelser
de måste tagit del av. Det skulle ta nästan 20 år innan The Giant Stairway
år 1914 gick från idé till det officiella öppnandet år 1932. Den aboriginska
legenden kring de tre systrarna ”Meehni (922 m)”, ”Wimlah (918 m)” och
”Gunnedoo (906 m)” som levde i Jamison Valley och Katoomba-folket
innehåller som så ofta en historia kring lagar och regler. De tre systrarna
hade förälskat sig i tre bröder från Nepean-folket. Stammens lagar förbjöd
dock giftermål, något bröderna inte kunde acceptera. De försökte istället
tillfångata flickorna varpå ett stamkrig uppstod. Då de tre systrarnas liv
stod på spel beslöt sig en medicinman att förvandla flickorna till stenar så
de inte kunde skadas. Hans plan var att förvandla dem till människor igen
så fort situationen lugnat sig. Tyvärr blev medicinmannen dödad i samband med stridigheterna och då det endast var han som kunde återkalla
förvandlingen förblev de tre systrarna stenar, förevigt en påminnelse om
kriget mellan de båda folken.

The Three Sisters är hit
turister från hela världen
i miljontal vallfärdar varje år.
Att Australien är stort vet förmodligen alla som läser den här texten
och kanske kommer det därför inte som en överraskning när jag berättar
att The Blue Mountains har ungefär samma storlek som Belgien. Inget
man vandrar runt på en förmiddag med andra ord. Mitt ressällskap Nathalie, Alexander och Hanna var precis som jag helt begeistrade av det vi
hittills fått se och uppleva. Efter påfyllning av kaffe och toalettbesök hoppade vi på bussen igen. Nästa stopp var efter tips från chauffören Leura
Cascades. Återigen bjöds vi på makalöst vackra naturupplevelser när vi
vandrade längs bergskanten till Gordon Falls. Namnet The Blue Mountains kommer av det skimmer av olja som eukalyptusträden ger ifrån sig
och som blandas mot den blå himlen, en dröm och utmaning att fånga för
vilken konstnär som helst.«

www.visitbluemountains.com.au
www.environment.nsw.gov.au/NationalParks
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The Socceroos
i Fotbolls-VM
Text: Erwin Apitzsch

The Socceroos, Australiens fotbollslandslag, var det första laget som

get Spanien, en match mellan det lägst rankade laget i turneringen och det
högst rankade. De tidigare resultaten i gruppspelet innebar att utgången
av matchen var betydelselös därför att inget av lagen kunde avancera till
slutspelet. Det medförde att matchen hade karaktären av en vänskapsmatch
utan intensitet. Australiens stjärnspelare Tim Cahill hade fått två varningar
i de tidigare matcherna och var därför avstängd. Trots en bra start av Australien tog Spanien ledningen och vann till slut med 3-0. Därmed var The
Soccoroos utslagna.

anlände till Brasilien för VM i fotboll. Förbundskaptenen Ange Postecoglou
meddelade direkt att han vill fortsätta med den extremt offensiva taktiken
som tog laget till VM. Hemma i Australien var dock laget nederlagstippat.
Tidningen Sydney Morning Herald tyckte till och med att The Socceroos
var det sämsta laget i VM. Rent statistiskt fanns det fog för det uttalandet
eftersom Australien, med plats 59, var det sämst rankade laget enligt det
internationella fotbollsförbundet FIFA. Australien hade lottats i samma
grupp som Chile (rankning 13), Nederländerna (15) och Spanien (1).

År 1974 kvalificerade sig Australien för första gången till VM. Laget
spelade oavgjort mot Chile, förlorade de två andra matcherna och kom sist
i gruppen utan att göra ett enda mål. Sedan skulle det dröja till 2006 innan
Australien åter var med i VM. Man hade inför turneringen ansökt om att
få lämna Oceanien till förmån för att spela kvalifikationsmatcherna mot lag
i Asien, vilket beviljades. Australien klarade det steget och mötte Uruguay
i två direkt avgörande matcher. Efter oavgjord ställning och förlängning,
vidtog straffsparksutslagning som Australien vann med 4-2. Därmed blev
Australien det första landet som kvalificerade sig till VM på straffsparkar. I
gruppspelet vann Australien mot Japan med 3-1 och Tim Cahill blev Australiens första målskytt i VM. Efter 0-2 mot Brasilien och 2-2 mot Kroatien
gick Australien vidare till slutspel. Matchen mot Italien, de blivande väldsmästarna, förlorades knappt med 0-1. Australien kvalificerade sig även till
VM 2010, där man noterade en seger, ett oavgjort resultat och en förlust,
vilket inte räckte för att gå vidare från gruppspelet.

Gruppspelet inleddes mot Chile den 13 juni kl 24.00 svensk tid, vilket
nog gjorde att många fotbollsfans i Sverige inte orkade följa den TV-sända
matchen. Chile inledde starkt och ledde med 2-0 efter en kvarts spel. Australien kom dock in i matchen och kunde reducerade på en nick från Tim
Cahill i den 35 minuten. Det fanns till och med chans till kvittering då Australien kom upp i några vassa anfall, men Chile gjorde ett mål i slutminuten
och vann med 3-1.

I nästa match mötte Australien Nederländerna, som i sin första
match sensationellt hade besegrat de regerande världsmästarna från Spanien med 5-1. Nederländerna öppnade darrigt men tog ledningen med 1-0.
Tim Cahill kvitterade till 1-1 med vänsterfoten efter ett inlägg från kanten
– ett spektakulärt mål och hittills den snyggaste fullträffen i VM. Cahills
mål var inledningen till en australisk offensiv, som bland annat resulterade
i en straffspark, som mittfältaren Mile Jedinak säkert satte i mål efter det att
målvakten hade kastat sig åt fel håll. Det blev förlust med 3-2.

Den högsta rankingen som Australien har haft är 14 (september 2009)
och den lägsta 92 (juni 2000). Resultaten i årets VM resulterade i att Australien i augusti 2014 rankas på plats 79.«

I den sista gruppspelsmatchen tog sig Australien an världsmästarla-

Australiens matcher i VM 2014
Australien-Chile 1-3

Australien-Nederländerna 2-3

Australien-Spanien 0-3

0-1 Alexis Sanchez (12)
0-2 Jorge Valdivia (14)
1-2 Tim Cahill (35)
1-3 Jean Beauséjour (90)

0-1 Arjen Robben (20)
1-1 Tim Cahill (21)
2-1 Mile Jedinal (54 str)
2-2 Robin van Persie (58)
2-3 Memphis Depay (68)

0-1 David Villa (36)
0-2 Fernando Torres (69)
0-3 Juan Mata (82)

Publik: 40 275

Publik: 42 877

Publik: 39 375

Australien (4-5-1)
Mat Ryan – Ivan Franjic (Ryan McGowan 49),
Alex Wilkinson, Matthew Spiranovic, Jason
Davidson – Tommy Oar (Ben Halloran 69), Mark
milligan, Mark Bresciano (James Troisi 78), Mile
Jedinak, Mathew Leckie – Tim Cahill

Australien (4-4-2)
Mat Ryan – Ryan McGowan, Alex Wilkinson,
Matthew Spiranovic, Jason Davidson – Mile
Jedinak, Matt McKay, Mark Bresciano (Oliver Bozanic 51), Mathew Leckie – Tommy Oar (Adam
Taggart 77), Tim Cahill (Ben Halloran 69)

Australien (4-3-3)
Mat Ryan – Jason Davidson, Matthew Spiranovic,
Alex Wilkinson, Ryan McGowan – Tommy Oar
(James Troisi 61), Mile Jedinak, Oliver Bozanic
(Mark Bresciano 72) – Matt McKay, Matthew
Leckie, Adam Taggart (Ben Halloran 45)
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Hokianga Maoriland
Text & Foto: Åsa Duffy

Norr om storstaden Auckland, cirka tre timmars bilresa, ligger Hokianga Harbour. Det är kontrasternas plats där otämjda stränder, blått hav
möter gyllene sanddyner upp till 170 meters höjd. Den södra sidan är mer
grönskande och består av jordbruksmark och skog. Inloppet besöks ofta
av delfiner, späckhuggare och sälar vilka inte alls är ovanliga att få syn på.
Till historien hör att det fanns en vild delfin här som fick namnet Opo,
som började följa efter fiskebåtar runt Opononi i början av 1955 efter det
att hennes mamma hade dödats.

Det här är ett glesbefolkat område i den nordligaste västra delen
av Northland på Nya Zeelands Nordö. Hokianga är äkta maoriland
eftersom det sägs vara hit som de första båtarna med maorier anlände.
Hokianga betyder ”hem” på maori. Med sitt varma klimat och många
kauriskogar, lockade denna plats också några av Nya Zeelands första
europeiska bosättare och det blev under slutet av 1800-talet ett viktigt centrum för export av timmer. Hamnen utvecklades i snabb takt
för fraktbåtar till och från landet. När handeln med timmer minskade
började så småningom jordbruk att utvecklas i området. En stor del av
marken ägs av ursprungsbefolkningen och här bor idag knappt 7 000
människor och lite mer än 60 procent är maorier. Det karakteristiska
för Hokianga är alla enorma kauriträd och här finns idag fyra skyddade skogar. När man ser dessa jättelika träd får man en tydlig föreställning om hur Nya Zeeland ursprungligen har sett ut innan träden
skövlades för tvåhundra år sedan. När européerna kom startade en
vansinnesavverkning som nästan utrotade alla träd men numera är
de fredade.

Till skillnad från de flesta vilda hade hon inga betänkligheter när det
gällde mänskligt sällskap och hon lekte med barn i vattnet, badbollar och
blev snart en lokal kändis och folk kom från hela landet för och få se
henne. Lokalbefolkningen fick igenom ett officiellt beskydd av Opo men
tragiskt nog hittades hon död bara några dagar efter att det hade gått igenom. Hon hittades död i en skreva vid Kotu Point och man misstänkte
att hon av misstag fastnat i ett fiskenät. Hennes död rapporterades i hela
landet och hon finns begravd nära Krigsminnesmuséet.
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Missa inte att göra ett stopp i Waipouaskogen som är ett naturreservat där man kan titta på de största kvarvarande kauriträden i Nya Zeeland. Trädet bär namnet Tane Mahuta, vilket betyder ”Skogens Herre” och
är drygt 2 000 år gammalt och har en omkrets på nära 14 meter och är 51
meter högt. Träden är så svindlande enorma att det, konstigt nog, först
är svårt att se dem.
Sanddynorna här är populära både för turister och för dem som bor
här permanent. Vill man ta sig ut och utforska den största sanddynen
finns det olika båtar som går från både Opononi och Mitimiti. Väl där
kan man vandra upp till toppen och surfa på magbräda hela vägen ner.
Hokianga Harbour är en fantastisk plats att bada, surfa fiska, paddla kajak, vandra, cykla och bara njuta av. Missa inte att åka till Rawene som
är en liten charmig by full av historia. Här finns flera historiska byggnader och den lilla orten är Nya Zeelands tredje äldsta europeiska bosättningsplats. Leta reda på Clendon House, byggt på 1860-talet och
domstolsbyggnaden från samma år. Avnjut en god espresso, kika in i
butikerna och ät lunch på Boat Shed Cafe. Härifrån kan man ta en färja
över till Kohukohu, som är berömt för fint konsthantverk och där finns
också möjlighet att utforska den mer isolerade norra sidan av Hokianga
Harbour. Här finns bra boendealternativ och flera bed & breakfast och
jag kan verkligen rekommendera Haven B & B som drivs av underbara
Heather och det ligger precis vid havet på en av de finaste stränderna.«
För mer info:
www.hokiangatourism.org.nz
www.hokiangahaven.co.nz
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Mat från Nya Zeeland
Text & Foto: Åsa Duffy

Nya Zeeland, omtalat för sitt sagolika landskap,
fantastiska vildmarker och underbara klimat erbjuder också
fantastiska matupplevelser. Med råvaror av hög kvalitet
från både land och hav, innovativa kockar tillsammans med
prisbelönta viner är Nya Zeeland en gastronomisk
upplevelse som är bland de bästa i världen.
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Detta recept kan inte bli enklare. Lammet penslas med olja, salt, vitlök
och rosmarin som tillagas i ugnen tillsammans med övriga ingredienser. När jag lagar lammstek använder jag oftast lammstek med ben eller
så kallad Lammrack.

Den nyzeeländska matkulturen är en blandning av kulturell
mångfald, som speglar den befolkning som slagit sig ner här de senaste
snart 200 åren. I slutet av 1800-talet tog de första europeiska bosättarna,
som huvudsakligen kom från Storbritannien, med sig livsmedel som
potatis, pumpa, vete och socker. Det brittiska inflytandet i det nyzeeländska köket fortsatte ända in på 1960-talet, men efter det utvecklades
en mix av influenser från både Europa och från öarna i Stilla havet. Invandringen på 1980-talet gjorde att det nyzeeländska köket också kom
att influerades av mat från Kina, Sydostasien, Europa och Indien.

Ingredienser för 4 personer
1 kg lammstek med ben
3 msk olivolja
2,5 tsk havssalt
6 vitlöksklyftor, skurna i strimlor
Flera kvistar färsk rosmarin
8 potatisar
½ pumpa skuren i bitar och utan skal
Sötpotatis skuren i bitar

Fina råvaror, inhemskt producerade och närodlade, har sedan länge
varit grundpelare i det nyzeeländska köket och idag har Nya Zeeland
nått världsrykte för sina prisbelönta produkter. Samtida nyzeeländska
kockar har tagit Nya Zeeland till en ny nivå genom att skapa en ”fusion
cuisine”, vilket betyder att man kombinerar de bästa lokala råvarorna
med en ny inställning till matlagning som är starkt influerad utifrån.
Även det traditionella maoriköket upplever en modern twist i händerna
på innovativa kockar.

Gör så här
Värm ugnen till 175 grader.
Skala och dela potatisen och pumpan i halvor placera grönsakerna på
en bakplåt.
Ringla över olivolja och strö på lite salt och peppar. Placera plåten lågt
i ugnen.
Gnid in lammsteken med olivolja och salta, skär små snitt i lammsteken och peta in de skalade och hackade vitlöksbitarna tillsammans med
kvistar från rosmarin i snitten.
Placera lammet på ett grillgaller i mitten av ugnen. Detta eftersom
köttsaften ska droppa ner över grönsakerna.
Under tiden förbereder du mintsåsen. Det här är min svärmor Coilas
recept och såsen är ett måste när vi äter lammstek.

En stor del av Nya Zeelands framgång beror på det geografiska läget.
Det varierande landskapet och klimatet innebär att ett enormt utbud
av råvaror kan odlas här. Med drygt 15 000 kilometer kust är också
tillgången på fisk, skaldjur och andra godsaker från havet fantastiskt.
Farmers market är idag ett etablerat koncept i hela landet och många
nyzeeländare gör sina huvudsakliga veckoinköp på olika lokala marknader, där det finns prisvärda säsongsbetonade råvaror, hemgjorda
konserver och inte minst ett brett utbud av exotiska ingredienser och
produkter inspirerade av den kulturella mångfalden. Nya Zeeland var
tidigt ute när det gäller ekologiskt odlade frukter och grönsaker och att
handla närodlat.

Ingredienser
2 msk hackad mynta
2 msk vitt socker
1 msk kokande vatten
2 msk msk vitvinsäger

40 miljoner får och en klassisk söndagsmiddag
Det var upptäckaren James Cook som tog med sig får till Nya Zeeland i
slutet av 1700-talet. Fåruppfödning har länge varit den främsta exportvaran i landet men i slutet av 1980-talet blev den omkörd av mjölkproduktionen. Antal får minskade då från hela 70 miljoner till 40 miljoner.
Export av fryst lamm är dock fortfarande en viktig exportvara och i
Sverige kommer en tredjedel av allt får och lammkött från Nya Zeeland.
Resten kommer från olika EU-länder men det sägs att mycket av den
införseln också den är från Nya Zeeland. Som all annan boskap går får
och lamm utomhus året runt på Nya Zeeland och den naturliga och
omsorgsfulla uppfödningen bidrar givetvis till ett mört och högkvalitativt kött. Lamm spelar en stor roll i det nyzeeländska köket och söndagens lammstek har sedan många år varit en viktig familjeinstitution.
Lammsteken serveras huvudsakligen med ugnsbakad potatis, pumpa
och den klassiska mintsåsen.

Gör så här
Skölj och torka myntan i en kökshandduk. Ta bort bladen från stjälkarna och hacka fint. Koka upp socker och vatten i en liten kastrull och
låt koka i en minut. Tillsätt vinäger och den hackade myntan och låt
koka ihop tio minuter. Rör om väl före servering. Ugnsbaka alltsammans i ungefär 1,5 timma men testa köttet beroende hur rött du vill ha
det. När det är klart tar du ut köttet och låter det vila under folie ungefär
10 minuter.
Servera med potatis, pumpa och varm mintsås.«
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Föreningsambassadören
i Sydney rapporterar och svarar på

läsarfrågor
Anders Liljeqvist

Sydney 2014-09-14: Nedan följer 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.
Läsarfråga:

Jag har några frågor angående Subclass 600-visumet som gäller i 12 månader. Jag, min sambo och
2 barn är sugna på att prova lyckan i Australien.
Hoppas på att finna lite svar på frågor vi funderat
över.
– Behöver våra barn (1 & 3) ansöka om egna visum eller kan de inkluderas i våra?
– Går det att söka jobb när du väl är på plats med
det här visumet? Om nej – vad kan hända om
man gör det ändå? -Josefine

Anders Svar:

Hej Josefine,
1. I det finstilta för 600-visumet står att ”Family
members who want to travel to Australia with
you must lodge separate visa applications. You
cannot include them in your application.” Så som
jag tolkar det måste barnen också ansöka om
egna visum.
2. Svårt att svara på, det är en gråzon. Om ni primärt är där för semester men snubblar över en
jobbannons så tror jag det är ok att gå på intervju och ansöka om ett jobb. Men om ni primärt
vill använda tiden i landet för att söka jobb med
målet att börja jobba kanske det är bättre med ett
eVisitor Business-visum. I värsta fall kanske ni
inte blir insläppta för att man tror att ni har för
avsikt att jobba? Jag vågar inte svara på grundval
av risken att leda er fel. Mitt råd är att vara ärliga
och öppna hela vägen och fråga Migrationsverket
om råd. Att säga att ni åker på semester, men vill
kunna söka jobb ifall något spännande dyker upp,
men att ni inte kommer att arbeta på turistvisumet och att ni åker hem till Sverige igen om ni
inte får ett jobb.

Läsarfråga:

Jag har ett par frågor till dig. Jag och min familj
planerar att åka till Sydney i ett år. Jag kommer att
studera och familjen åker med på mitt studentvisum. Vet du om barnen behöver söka studentvisum då de ska gå i grundskolan? Och om jag
söker till en 3-årig utbildning, men bara går ett
år, tror du att jag måste söka visum för 3 år eller
räcker det med 1 år och sedan förlänga det om
det visar sig att jag fortsätter alla 3 åren? Tack för
ditt svar! -Jenny

Anders Svar:

Hej Jenny, jag ”tror” att det fungerar så här:
1. Familjen blir medföljande på ditt visum och får
var sitt visum när du som primär sökande får ditt
beviljat. Jag tror inte att de kommer att behöva
göra några oberoende ansökningar.
2. Eftersom barnen får sina visum genom dig så
kommer de i så fall inte att behöva ansöka om
egna studentvisum när de läser i grundskolan,
men jag är rädd att du kan få betala terminsavgift
för barnen beroende på vilken skola de går på.
3. Jag tror kostnaden är densamma om du ansöker om 1 eller 3 år, så det är kanske lättast att
ansöka om alla 3 åren på ett bräde.
För lite krångligare situationer som den här så
kan det vara värt att be om personlig rådgivning
från Migrationsverket, alternativt anlita en migrationsagent. Jag är inte jurist så ta inte mina tips
och tankar som ”facit” utan se till att läsa på det
finstilta ordentligt hos Migrationsverket. En firma med migrationsjurister som jag hört mycket
gott om är Absolute Immigration Services i Melbourne (absoluteimmigration.com) Lycka till!
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Läsarfråga:

Hej Anders! Jag har en snabb undring angående
jobb. Jag har flera års erfarenhet från jobb inom
sälj. Hur ser de lite seriösare arbetsgivarna på att
man söker jobb på ett Work & holiday-visum där
man endast får jobba i 6 månader? Jag letar ett bra
jobb som sträcker sig längre. Borde man i så fall
inrikta sig på en annan form av visum tror du?
-Karl

Anders Svar:

Hej Karl,
Att söka jobb på Working Holiday-visum är inget
problem, om du är öppen med att du inte kan jobba längre än 6 månader och kommer att behöva
konvertera till ett annat visum senare. Många australiensvenskar på mer ”seriösa” jobb börjar jobba
med ett Working Holiday-visum och konverterar
efter några månader till ett 457-visum sponsrat av
arbetsgivaren (vi anställde faktiskt en svensk kollega på mitt nuvarande jobb som är här i Sydney
på Working Holiday, med ambitionen att konvertera hans visum till ett 4 års 457-visum inom några månader). Ett alternativ till detta är att du åker
på WH-visum, och sedan skickar in en ansökan
om ett permanent uppehållstillstånd (PR) genom
att börja med en EOI (Expression of Interest) via
SkillSelect-sajten på immi.gov.au. Med lite tur
får du antingen ett bättre PR-visum, eller kan bli
sponsrad för ett 457 som låter dig stanna längre.

Läsarfråga:

Hej Anders! I februari ska jag åka till Australien
för att studera i 12 veckor. Därefter kommer vi
att åka i väg 8 veckor utanför Australien för att

volontärarbeta. Min fråga är om jag kan söka ett
turistvisum där man får plugga upp till 3 månader? Känns dyrt att betala för ett studentvisum för
en sådan kort period. När det står att man får vara
i Australien 3 månader åt gången i 12 månader
betyder det att jag kan komma tillbaka efter de 8
veckorna utanför landet om jag har sökt ett som
gäller i 12 mån? Om man söker redan nu i höst
kan man i ansökan ange när man vill att det ska
börja gälla så det inte tickar flera månader när
man är kvar i Sverige. Till sist, om man planerar
att studera en kortare period som jag beskrivit
innan ska man ange det i ansökan? -Elin

Anders Svar:

Hej Elin.
1. Om turistvisumet du söker tillåter studier i upp
till tre månader så låter det som en smart plan
tycker jag.
2. 3 månader åt gången gäller väl de korta besöksvisumen, det finns också längre turistvisum som
låter dig stanna längre (upp till 12 månader) varje
besök.
3. Om du har ett visum som tillåter ”multiple entry” så är det ok att resa ut och in under visumets
giltighetstid. Detta ser du i de detaljerade reglerna
för respektive visum.
4. I alla fall som jag känner till så börjar visumet
”ticka” när du landar i landet, inte när du ansöker
om det. Om du får ett 12-månaders visum beviljat
den 1 oktober men landar först den 1 november,
så tar visumet slut sista oktober året därpå, alltså
ett år efter den 1 november.
5. Om du får en fråga om vad ditt syfte med besöket är så ska du så klart svara så ärligt du kan.
Jag känner att det är lite svårt för mig att ge dig
ett bra svar på din fråga och är rädd att leda dig
fel. Istället vill jag tipsa dig och andra läsare om
en toppen-sida hos australiska migrationsverket
som du kan använda för att jämföra olika visumvarianter och hitta rätt visum för just dina reseplaner till Australien: www.immi.gov.au/Visas/
Pages/Find-a-visa.aspx. Lycka till!

Läsarfråga:

Hej Anders.
Jag ska förverkliga min dröm och göra mitt livs
resa till Australien och Nya Zeeland. Jag är 49
år, inte resvan alls. Är nu kluven om jag ska ta
en gruppresa från Sverige eller resa helt på egen
hand. Är inte rädd av mig och har lätt för att ta
kontakt med folk, behöver inte ha lyxboende, boende och mat är inte prio, det är upplevelser jag
vill ha, djur och natur. Lite osäkert känns det ju
att åka alldeles ensam. Har läst om en del gruppresor som ordnas av resebyråer men dels tror jag
det blir dyrare, dels känns det väldigt tillrättalagt
och varje minut är planerad. Det är också väldigt
mycket lyx med 4-stjärniga hotell, middagar och
inrikesflyg. Det känns som att jag betalar för sånt
som inte är viktigt för mig.
Jag hade ju tänkt mer backpacker-stuket bo på
vandrarhem, vill ju ha frihet, träffa folk från andra länder samt lokalbefolkningen, kunna vara

spontan även om man planerat vart man ska i förväg för det måste man ju. Samtidigt känner jag ju
att man är ju inte 20 längre och ligga i sovsal med
ett gäng festande ungdomar är väl inte så kul även
om jag kan vara en partypingla jag också. Blir lite
skraj vid tanken på boendet, vågar man sova?
Hur gör man med värdesaker och packning? Vågar man gå ut på en bar på kvällen? Kanske bättre
med en organiserad gruppresa från Sverige i alla
fall, även om jag innerst inne tycker det låter lite
tråkigt, mer äventyr att resa själv. Som du hör är
jag sååå kluven, vet inte vad jag ska ta mig till.
Om jag nu ska resa själv, ska man boka boende
här hemifrån eller kan man ta det på plats? kommer ju resa i högsäsong december-januari och
vill besöka östkusten. Vilka sträckor med buss är
rimliga att orka? Inrikesflyg är det jättedyrt? Har
3 eller 4 veckor på mig i Australien, sen vill jag till
Nya Zeeland och där har jag nån jag ska besöka.
Kan man boka aktiviteter på nån resebyrå där
nere till exempel en gruppresa/resa med guide ut
i någon regnskog eller gör man det från Sverige?
Vilket är lättast, skiljer det nått i pengar? Eftersom
jag inte är ett dugg resvan har jag svårt att veta var
jag ska börja i min planering. Börjar känna mig
stressad, måste ju boka snart.
Ett par saker till bara som jag undrar över. Hur
beräkna restid i landet? Har ju förstått att det är
grymt stort och då jag bara ska vara där 3 veckor
måste jag välja ut några områden/platser/städer
dit jag vill. Men hur vet man vad som är praktiskt genomförbart på så kort tid med tanke på
avståndet menar jag, om man nu väljer att åka
buss och inte flyga så mycket, kanske ett inrikesflyg nån sträcka bara. Jag vill definitivt till Sydney,
kanske Alice Spring, Ayers Rock och Uluru, men
definitivt Cairns och utflykt till regnskogen, Barriärrevet, Fraser Island och kanske Whitsundays.
Jag förstår att du inte kan hjälpa till med reseplaneringen men du känner ju landet och avstånden.
Så min undran är bara om detta skulle vara genomförbart på 3 veckor eller måste jag koncentrera mig på några färre av dessa, i så fall vilket
ska man välja? Hur lägger man upp en budget?
Kan du ge några kloka råd till en förvirrad ”lantis” så skulle jag bli jätteglad och säkert lättad.
Tack på förhand. -”Rosslan”

Anders Svar:

Hej Rosslan.
Jag kan relatera till hur du känner, jag tycker att
många av paketresorna från Sverige verkar vara
väldigt dyra och jag hade själv försökt att, precis
som, du hitta lite billigare lösningar. Här är mina
tankar kring dina frågor.
1. Jag rekommenderar mina vänner att resa på
egen hand. Australien är vänligt och tryggt och
folk är hjälpsamma. Köp gärna en paketresa om
du tror att det är rätt upplevelse för dig, men jag
tycker inte att du behöver resa med en resebyrå på
grund av att det är svårt eller otryggt att resa själv.
2. Du kan bo på vandrarhem, men också bil-
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ligare hotell. Själv brukar jag bo på billiga hotell
när jag reser själv (jag är 38), men eget rum på
vandrarhem kan väl vara ok. Det finns ofta förvaringsskåp att låsa dina saker i. När jag var 22 och
reste runt som backpacker brukade jag ha mina
värdesaker i en liten dagsväska eller påsa hos mig
i sängen när jag sov i sovsal.
3. När jag reser själv har jag alltid mina viktigaste
saker på mig hela tiden i en mindre väska, eller
inlåsta i kassaskåp på mitt hotellrum eller hos hotellets reception.
4. Jag tycker att du ska boka boende online i förväg för de viktigaste nätterna såsom jul och nyår
då mycket är bokat långt i förväg.
5. Inrikesflyg hittar du på sajten webjet.com.au
och långdistansbuss bokar du hos greyhound.
com.au. Värd att känna till är sajten Get About
Australia (www.getaboutaustralia.com), som
försöker vara en sökmotor för alla långdistanståg
och långdistansbussar i landet.
6. Du kommer att hitta massor av reklam och
erbjudanden om att hoppa på olika lokala aktiviteter på ditt hotell eller vandrarhem och deras
reception kan hjälpa dig med all sådan planering
när du är på plats. Ett annat alternativ är att prata
med någon resebyrå här nere i Australien och jag
skulle inte oroa mig för någon större prisskillnad
mot att köpa saker från Sverige. Du kan också
före resan besöka lokala resesajter som zuji.com.
au och expedia.com.au som kan ha olika semesterpaket som du kan köpa (som om du var en
australier på semester i sitt eget land).
7. För att hinna med allt på bara 3 veckor kommer
du att få behöva göra ett par resor med inrikesflyg.
Kanske ska du börja med att flyga till Sydney och
tillbringa några dagar där, sedan flyga till Cairns
och köpa 1-2 dagsturer därifrån genom någon lokal researrangör? Därefter kan du ta buss ned till
Brisbane via Hervey Bay (där du köper en dagstur
till Fraser Island) och Airlie Beach (där du åker
ut och tittar på ögruppen Whitsundays). Därefter
kan du flyga från Brisbane till Alice Springs, lägga
några dagar på att åka till Uluru och sedan flyga
till Sydney igen?
8. Att lägga budget är inte lätt. Jag skulle anta att
jag bränner omkring $100 per dag utöver kostnader för boende och resor. Boendekostnader
kan du räkna ut genom att kolla en hotellsajt som
hotelscombined.com, och biljettpriser hittar du
från webadresserna jag gav dig ovan. Sedan är det
bara att göra ett grovt kalenderschema och räkna
baklänges. Du kan ju ta en resplan som den jag
gav dig ovan och vara öppen inför att hoppa över
någon av destinationerna ifall du känner att du
inte hinner med allt.
9. Avslutningsvis: oroa dig inte. Det är tusentals
turister som åker som du varje år och så länge
som du har med dig pass, visum, reseförsäkring
och lite extra pengar på ett kort så brukar de flesta
problem på vägen inte vara alltför svåra att lösa.
Lycka till! «

Nyheter &

medlemsförmåner
- with each month delivering increases year-on-year. Total annual arrivals grew 5.7 per cent equating to 150,000 extra visitors. You can read
TNZ’s release here. www.tourismnewzealand.com

22/10 Kl 19.00 Aboriginerna – Australiens Urbefolkning
Lars Wallin från Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen föreläser om aboriginerna – mänsklighetens äldsta obrutna kultur. Lars
tar oss med på en resa från Redfern i Sydney till aboriginernas 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

The Hurley Australian Open of Surfing returns
Supported by the NSW Government through its tourism and major
events agency, Destination NSW, the Hurley Australian Open of Surfing
will return to Sydney’s iconic Manly Beach from 7-15 February 2015.
australianopenofsurfing.com

2015 Parkes Elvis Festival
Held over five days from 7-11 January, the 23rd annual Parkes Elvis
Festival has a rocking program of more than 120 individual shows and
events. Not only will the 2015 festival be celebrating Elvis Presley’s
80th birthday, the festival theme is the 1964 Elvis film Roustabout.
parkeselvisfestival.com.au

TRENZ 2014 international media
New Zealand’s biggest annual international tourism event, TRENZ
2014, may have wrapped for another year, but the international media
coverage continues on. Over 260 international buyers and 26 international travel media travelled to New Zealand in May for the top travel trade
event, which is supported each year by Tourism New Zealand (TNZ).
www.tourismnewzealand.com

Photo: australia.com

Klimatskeptiske premiärministern
Tony Abbotts stoppar Australiens koldioxidskatt

29 year old wombat virgin helps TA reach 6 million fans
A 29 year old, wombat virgin has helped Tourism Australia’s Facebook
page reach six million fans, making it the most followed tourism body
on Facebook globally. 26 august Tourism Australia’s social media team
posted a birthday greeting and photo of ’Patrick the Wombat’ from Ballarat Wildlife Park on its popular Facebook page. Within just 24 hours,
Patrick - believed to be the largest and oldest living common wombat in
the world - received 258k ’likes’, helping the Tourism Australia’s social
media page reach six million Facebook fans. http://bit.ly/wombatvirgin
www.tourism.australia.com

En majoritet av världens länder har sedan förra året infört nya lagar och
regler för att minska utsläppen av koldioxid. Med ett stort undantag:
Australien som i somras istället slopade sin koldioxidskatt. En skatt som
på två år enligt en ny studie sparat in utsläpp motsvarande vad Sveriges
biltrafik bidrar med årligen. Skatten togs bort den 17 juli i år av den nya
konservativa regeringen som haft makten ett år nu. Den klimatskeptiske premiärministern Tony Abbotts ekonomiske rådgivare Maurice
Newman hävdar att koldioxidskatten skadade Australiens ekonomi.
– The reason that Australia is changing course is that the cost of emissions abatement is extremely high and it is having a very minimal impact in any event on any climate change that might come from human
emissions, säger Maurice Newman. Enligt Newman ledde skatten till

A solid year of international arrivals for New Zealand
Arrival figures released for the year-ending June confirmed that the
last 12 months have delivered some fantastic growth to New Zealand
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städer och sevärdheter. Magnus Pihl, erfaren Jamboguide leder resan.
www.jambotours.se

att bilindustri, aluminiumproduktion och oljeraffinaderier försvann.
Han menade även att den inte hade någon märkbar effekt på en eventuell global uppvärmning. I stället tycker Newman att Australien bör
fortsätta nyttja sina enorma tillgångar av kol, men också bygga ut kärnkraften eftersom landet är rikt på uran.
Källa: Sveriges Radio

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

Johan Drejenstam om Australien på Vagabond
Världens trevligaste stad ! ”För oss som gillar Australien kommer det
knappast som en överraskning att städer Down Under toppar listan
över världens trevligaste städer. Det är tidningen Condé Nast Traveler
som har genomfört undersökningen bland sina läsare. På delad förstaplats hittar vi Melbourne tillsammans med Auckland. På en hedrande
femteplats återfinns Sydney”. Här kan du läsa Australienbloggen:
www.vagabond.se/bloggar/australienbloggen

Stora Australienmanualen
Medlemmar som köper Stora Australienmanualen 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. Studera i
Australien. Jobba i Australien. Så möter
du andra svensk-australier. Australiska
visum och uppehållstillstånd. Pengar
och Skatt. Dubbelt medborgarskap för emigranter. Hitta billiga resor
och biljetter. Hotell, vandrarhem och boende. Fakta och bra att veta.
australienmanualen.se

Australienresor tipsar!
Fira nyår i Sydney. Vill du fira nyår
i Sydney och ta del av nyårsfestligheterna och fyrverkeriet vid Sydney
Harbour Bridge? Vi kan nu erbjuda
dig två olika nyårpaket där du antingen firar nyår ombord på en av Captain Cook Cruises båtar i Sydney Harbour eller på Waterfront eller Wolfs restaurang. Sydney är en
mycket populär destination under nyår så först till kvarn...
www.australienresor.se

My Planet tipsar!
Australiska Nya Zeeländska
Vänskapsföreningen i samarbete med Studiefrämjandet

Australiens bästa. En 20-dagars resa till 4 av de
bästa områdena i Australien. Fokus på djur, natur,
storstad, sol och regnskog. 20 dagar från kr. 22.500.
www.myplanet.se

Baka Pavlovatårta med vänner, lär dig
allt om vinprovning, läs om Aboriginer 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 «

Tour Pacific tipsar!
Våra rundresor med svensk färdledare!
Vi är glada över det stora intresset och att vi rekordtidigt kan garantera
samtliga rundresor. Höstens resa till Nya Zeeland har gjorts om till en
ny Klassiska Australien & Nya Zeeland och den är nästan fullbokad.
www.tourpacific.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

Jambo Tours firade 40-års jubileum
Vänskapsföreningen var på plats i Bergrummet på Skeppsholmen när
Jambo Tour firade sitt 40 -års jubileum. Lars Wallin spelade didjeridu
och berättade om intrumentets ursprung. Jambo Tours tipsar om Australien och Nya Zeelands bästa med SvD accent. Följ med på en fantastisk resa som kombinerar Australiens och Nya Zeelands trevligaste
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400 Gradi i Melbourne

bakar världens bästa Margherita

Världens bästa Margherita
kommer inte från
Napoli eller Rom i Italien
utan Melbourne, Australien!
Text & Foto: Lars Wallin
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I en av Melbournes förorter East Brunswick och 99 Lygon Street ligger
Restaurangen 400 Gradi som nyligen blivit utsedd för att ha bakat världens bästa Margherita pizza. Ägaren Johnny Di Francesco kunde stolt ta
emot priset The Campionato Mondiale della Pizza (Pizza World Championship) i den italienska staden Parma. Di Francesco som har bakat pizzor
sedan barnsben vann ”Specialita traditionale garantita” med sin Margherita. Enligt de strikta reglerna måste en Margherita vara under 35 cm i
omkrets, den ska vara bakad i en ved ugn och innehålla ingredienser som
exempelvis tomater, buffelmozzarella, basilika, olivolja och salt.
Över 600 pizzabagare från 35 olika länder deltog i världsmästerskapet. Di
Francesco som går under smeknamnet Mr Pizza har tidigare även representerat Australien vid Pizza-olympiaden i Las Vegas.
Hemligheten med Di Francescos Margherita var att använda sig av de
allra bästa råvarorna såsom importerat mjöl från Italien, buffelmozzarella
av högsta kvalité och färsk basilika.

I was happy to get into the
top five, so to end up number one is
a fantastic achievement for me
and also for Australia.
- Di Francesco.
Många kan luras att tro att Margherita är den enklaste pizzan att baka,
men det är en av de svåraste. Då det är så få ingredienser man använder
avslöjas man direkt om inte degen är av högsta kvalité, något man annars
kan dölja med pizzans fyllning.
Då vi under vår senaste vistelse i Melbourne bodde på Roma Street som
är en tvärgata till Lygon Street, var ett besök på 400 Gradi givet. Enligt vår
värd hade utmärkelsen inneburit ett rejält uppsving för restaurangen och
det är ofta fullbokat minst två veckor framåt. Vi gjorde dock ett försök
och lyckades i den fullsatta restaurangen få en plats vid utomhusborden.
Kanske lite kallt så här mitt i vintern, juli i Australien, men värmelampan och några filtar gjorde att det fungerade helt ok. Fyra Margheritas
beställdes in och förväntningarna var högt ställda. Jag ser mig själv som
en mycket kräsen pizzaälskare. Det finns bara ett land jag besökt oftare än
Australien och det är Italien, jag älskar deras enkla pizzor med de finaste
råvarorna. Personalen som var oerhört trevlig hade sitt ursprung i Italien men skämtade som den klassiska australiensare de numera är. Pizzan
var helt perfekt, god krispig deg, bra tomatsås, krämig buffelmozzarella
och färsk basilika. Jag kan inte annat än att ge högsta betyg och varmt
rekommendera ett besök på 400 Gradi om ni befinner er i Melbourne
och vill smaka på världens godaste Margherita. Har ni en extradag över i
Melbourne så varför inte gå en kurs i Master Class i pizzabakning på 400
Gradi? Ni får då lära er allt om pizzadeg, snurra deg i luften och hur man
får till en klassisk Margherita.«
www.400gradi.com.au
www.facebook.com/400Gradi?fref=ts
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DENIz Tek - Radio Birdman
Text & Foto: Lars Wallin

han fortsatt spela med andra artister, bland annat Iggy & the Stooges samt
att släppa plattor under eget namn.

I juni månad år 2014 reste den australiska rocklegenden Deniz Tek runt
i Sverige för ett antal konserter bland annat i Stockholm, Uddevalla, Göteborg och Malmö. Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningens vice
ordförande tillika chefredaktör för Down Under fick en exklusiv konsert
hemma i sin lägenhet i Uddevalla. Inför en liten skara australier och musikfans bjöds publiken på ett axplock från Deniz Teks långa karriär, vi fick
lyssna till de klassiska Radio Birdman låtarna till senaste soloskivan Detroit.

Radio Birdman kommer att under hösten 2014 återförenas för en turné
i Australien:
Friday 31st October, 2014 - NEWCASTLE
Saturday 1st November, 2014 - SYDNEY
Sunday 2nd November, 2014 - MELBOURNE
Monday 3rd November, 2014 - MELBOURNE
Friday 7th November, 2014 - BRISBANE
Saturday 8th November, 2014 - ADELAIDE
Sunday 9th November, 2014 - PERTH

Deniz Tek föddes i Detroit och växte upp i Ann Arbor under 1960-talet
där han tog del av Detroit-scenen med The Stooges, MC 5, The Rationals m.m. År 1971 gick flyttlasset till Sydney för universitetsstudier. År
1974 bildade Deniz Tek det legendariska rockbandet Radio Birdman tillsammans med Rob Younger. Bandet blev väsentligt för den australiska
undergroundrocken och tillsammans med The Saints från Brisbane föregångare för punken i landet och resten av världen. Radio Birdman splittrades år 1978. Efter bandets uppbrott började Deniz Tek att bland annat skriva för Angie Pepper samt spela i nya band som The Visitors och
New Race. I New Race fanns även de namnkunniga medlemmarna Ron
Asheton från Stooges och Dennis ”Machine Gun” Thompson från MC 5.

The band and Citadel Records are pleased to announce the upcoming release of the just completed definitive Radio Birdman (1974-78) CD Box Set.
Release dates : Australia Oct.10, US/Europe : Oct.28. Contents:
- 3 original remastered albums (Radios Appear/Trafalgar and Sire, and Living Eyes)
- 3 discs of alternate material (includes a wealth of previously unreleased
studio session material plus Living Eyes remix and all currently unavailable
single/ep releases)
- 1 previously unreleased live concert from 1977
- 1 DVD featuring 7 tracks
- 1 40 page booklet of liner notes and rare photos.

I mitten av 1980-talet flyttade Tek tillbaka till USA för att arbeta som kirurg inom det amerikanska flygvapnet. Hans pilotnamn ”Ice man” plockades upp av producenterna av Top Gun och tilldelades Val Kilmers karaktär
i filmen. Under 1990-talet lanserade han sin solokarriär och återbildade
Radio Birdman samarbetade med Wayne Kramer (MC 5), Scott Morgan
(The Rationals, Sonic’s Rendezvous Band och The Solution). Sedan dess har

www.deniztek.com
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TILLBRINGA VINTERN
I AUSTRALIEN?
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 dagarna
tillsammans med gruppen i Australien. Ni bor i en lägenhet med ett sovrum
(oceanview) på Mantra Sun City Resort.

Datum: 13. januari - 6. april 2015 (83 dagar)
I resan ingår: Flygbiljett Stockholm – Brisbane t/r inkl. skatter och avgifter.
80 övernattningar på 4-stjärnigt hotell, 1 bedroom ocean view apartment på
Mantra Sun City Resort. Måltider på flygningarna. Transport mellan flygplatsen
och hotellet.
Vill ni besöka andra delar av Australien under vistelsen «down under»,
så hjälper vi er givetvis med detta.
Pris per person när två reser tillsammans:
kr
Från
Foto: Lars Wallin

44.900

Telefon: 08-676 97 90
www.australienresor.se
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Bli Medlem /
Förmåner
Autogiro

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

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 automatiskt senaste numret av Down Under skickat till dig samt tillgång
till alla våra medlemsförmåner.

Medlemsförmåner

Som medlem erhåller du förutom vår medlemstidning även förmånen 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

MEDLEMSKORT
2014

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 och bättre fördelar för dig som medlem. Utöver
medlemstidningen Down Under, hemsidan och deltagande i olika
arrangemang runt om i landet, kan du som medlem få en rad olika
rabatter hos olika samarbetspartners.

Namn:
www.australien-nyazeeland.se
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Vill du skriva
en artikel för

Down Under?

Har du rest, studerat, arbetat eller
upplevt något intressant med koppling
till Australien och Nya Zeeland?

Foto: Lars Wallin

Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se
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