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Varmt välkommen bästa medlem till det 
första numret av Down Under år 2016. 

I år fyller Australiska Nyzeeländska Vänskapsföreningen 45 år, 1969 

– 2016! Jag vill rikta ett stort tack, både till våra nuvarande medlem-

mar samt till er som varit medlemmar tidigare, ni är alla en del av vår 

gemensamma historia. Det är glädjande att allt fler har börjat sända 

in sina reseberättelser, tips och upplevelser. Inget ämne är för stort el-

ler för litet. I det här numret får vi bland annat följa med till hjärtat av 

Australien och det andäktiga Uluru – Kata Tjuta National Park. Julia 

som befinner sig i Sydney skriver om en av stadens alla pärlor, Bondi 

Icebergs Swimclub. I väntan på nästa resa Down Under tror jag att 

många precis som mig har stor glädje av läsa om andras upplevelser 

och äventyr. Jag hoppas att ni vill vara med oss även i framtiden. Bli 

medlem i föreningen, skriv artiklar i vår tidning, föreläs gärna på din 

hemort om våra länder Australien och Nya Zeeland. Kom gärna och 

besök oss på våra föreläsningar runt om i landet. Tänk på att kontakta 

Studiefrämjandet om du vill starta en studiecirkel och fördjupa dina 

kunskaper i något ämne kopplat till våra länder Down Under. Glöm 

inte att gilla oss på Facebook.  

Uluru-Kata Tjuta National Park  6

Lars Wallin
Chefredaktören

 Jorden runt på 40 dagar 8

Australien 
– strandälskarnas paradis 15
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Bondi Icebergs SwimclubHur många poäng lyckades du få i ”På Spåret-programmet” den 5 februa-
ri, som handlade om Nya Zeeland? Tågresan gick från Masterton till Welling-
ton och de efterföljande frågorna berörde geografiska, historiska, kulturella 
och musikaliska fakta. Om man inte visste det sedan förut fick man bland 
annat lära sig att Wellington är världens sydligaste huvudstad, att Nya Zee-
land införde kvinnlig rösträtt på nationell nivå 1893 som det första landet i 
världen, att maoriernas krigsdans heter haka och att pavlovatårtan har fått sitt 
namn efter en rysk dansös. Hur många poäng jag lyckades få ihop? Tja, det 
får förbli en hemlighet.

Apropå kvinnlig rösträtt, så infördes den i Australien 1902 utom för 
urinvånarna aboriginerna som inte fick det förrän 1962. I Sverige infördes 
kvinnlig rösträtt 1921. 

Gerald Thomson, Australiens ambassadör i Sverige, som gästade Vän-
skapsföreningen vid ett besök i Lund i november förra året, har förekom-
mit med bild och text i media. Men inte i ett politiskt sammanhang, utan 
som segrare i det årliga renracet i samband med Jokkmokks Marknad, som 
arrangerades för 411:e gången. Renracet är en tävling där man ligger på en 
släde bakom en ren och tar sig vidare via kvartsfinal och semifinal till finalen. 
Åtta deltagare ställde upp i årets tävling. Enligt TT sopade Gerald Thom-
son banan med sina motståndare och kammade hem segrarpriset i form av 
ett renhorn. På den australiska ambassadens hemsida kan man läsa följande 
”Aussie triumphs in winter sports are few and far between, so this victory is all 
the more noteworthy! Ambassador Gerald Thomson slays the competition to 
take home first prize in a reindeer race while attending the Jokkmokk Winter 
Markets in Sweden´s Arctic north”. Vi säger stort grattis till Gerald Thomson!

Från svenska renar till australiska djur. En surfare vid Bondi Beach ut-
anför Sydney råkade ut för en ovanlig händelse. När han hade paddlat ut en 
bit och skulle sätta sig på brädan kom en haj förbi och landade på brädan, 
men besöket blev kortvarigt då hajen försvann lika fort som den kommit. 
Allt fler djurarter i Australien hotas av den införda giftiga agapaddan, vilket 
har medfört att ett stort antal inhemska arter riskerar att utrotas, bland dem 
argusvaranen som har minskat med 90 procent. Men det finns hopp. Man 

matade vilda argusvaraner med små paddungar som inte är livsfarliga men 
smakar illa. Tanken var att vänja varanerna av med att se agapaddorna som 
bytesdjur. Efter 18 månader kunde man konstatera att hälften av de tränade 
varanerna fortfarande levde, medan alla otränade varaner hade dött. 
Att använda djur i politiska syften tycks vara ett nytt fenomen. I Australien 
misstänks en ung man för att ha planerat terrorhandlingar genom att packa 
en känguru med sprängmedel, måla den med extremistgruppen Islamiska 
statens symbol för att sedan släppa den lös mot poliser. 

Några världsrankningar. Nya Zeeland rankas som nummer fyra av värl-
dens minst korrumperade länder av 168 rankade enligt Transparency Inter-
national. Korruption definieras som att någon missbrukar sin maktställning 
för att få personliga fördelar. Mer än sex miljarder människor lever i länder 
där korruptionen bland offentliganställda är så utbredd att den allvarligt ska-
dar samhällets funktioner. Genomsnittet i världen ligger på 43 på en 100-gra-
dig skala där allt under femtio betraktas som mycket illa. I botten hittar man 
Nordkorea och Somalia på åtta poäng. Nya Zeeland hamnar på siffran 88 och 
Sverige snäppet bättre på 89. Listan toppas av Danmark på 91.

På klimatrankningen av 58 länder, som tillsammans står för 90 pro-
cent av världens koldioxidutsläpp, ligger Australien på bottenplats till-
sammans med bland andra Japan, Kanada och Saudiarabien. Sverige lig-
ger bra till, trots att man tappade en placering från femte till sjätte plats. 
Även här toppar Danmark, som gör mest av alla länder för att förebygga 
klimatförsämringar.

Vänskapsföreningens aktiviteter fortsätter som vanligt med utgivning 
av fyra nummer av Down Under, tre nummer av Medlemsnytt och föreläs-
ningar runt om i landet. Vi välkomnar bidrag från våra medlemmar i form av 
artiklar och förslag på föreläsningar. Vi har fastställt en PM för föreläsningar 
och arvoderar både artiklar i Down Under och föreläsningar. Tag kontakt 
med den styrelseledamot som bor närmast dig geografiskt för närmare infor-
mation. Jag vill också passa på att påminna om möjligheten att starta studie-
cirklar om våra länder i samarbete med Studiefrämjandet och möjligheten för 
företag och föreningar att söka organisationsmedlemskap.«
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Bondi Icebergs Swimclub
Text & Foto: Julia Persson

Under Australiens stekheta sommarmånader är Bondi Beach snirk-
lande smågator fullproppade av turister och backpackers som tagit sig ut 
till de östra delarna av Sydney. Här trängs små lokala caféer med vidöppna 
fönster och delikata frukostmenyer med stora surfshopar och italienska ge-
latoshopar. Större klädaffärer som säljer souvenirer och kläder med Bondi 
Beach-tryck samsas med mindre, mer välsorterade butiker med austra-
liensiska designermärken. Livsstilen i Bondi är hipp, modern och med en 
avslappnad och ibland hippielik aura. Bli inte förvånad om majoriteten av 
människorna du möter på gatan går barfota, har långt solblekt surfhår och 
solbrännor som heter duga. Svepande filthattar, stora solglasögon och yoga-
tights är mer regel än undantag. I området finns en stark och utbredd häl-
sokultur och det poppar ständigt upp nya juicebarer och yogastudios som 
Bondiborna kan förkovra sig i.

 I Bondi finns nästan lika många nationaliteter som det finns restau-
ranger. Om du går strandpromenaden längs vattnet kommer du med 
största sannolikhet att höra både tre, fyra och fem olika språk inom 
loppet av en kvart. Det är detta många anser är charmen med Bondi, 
dess mångkultur och ständiga förvandling i och med människorna som 
flyttar in och ut.

 Bondi Beach är med dess vidsträckta strand en ikonisk symbol för 
Sydney och för hela Australien. Vad som med åren blivit en nästan lika 
ikonisk symbol för Sydneys och framförallt Bondis kravlösa och livs-
bejakande livsstil är Bondi Icebergs Swimclub. Med sin turkosa saltvat-
tenbassäng och sina vita inbjudande terrasser har Bondi Icebergs lockat 
turister och lokala invånare i årtionden. Icebergs startades så tidigt som 
1929 av ett gäng mycket hängivna livräddare som ville ha ett tillhåll där 
de kunde simma och underhålla sin fysik även under de kalla vintermå-
naderna. År 1960 blev simklubben licenserad och är än idag den enda 

licenserade simklubben i världen. Den är oerhört omtyckt, älskad och 
beundrad och har med åren nått en nästan kultliknande status.  Klubben 
är öppen för allmänheten men har även medlemskap. För att bibehålla 
sitt medlemskap krävs att man deltar i tre av fyra söndagar per månad 
och gör det under en femårsperiod. Denna regel har gällt ända sedan 
starten 1929 och varit mycket omtalad och diskuterad under åren. 

Bondi Icebergs har under åren utvecklats till mer än bara en simklubb. Vad 
som från början var en enkel badbassäng har blivit en mötesplats där det 
finns något för alla. Klubben har två caféer, båda med hänförande panora-
mautsikt över havet och stranden. Här finns frukost och lunch på menyn. 
Scenografin är något helt extraordinär och ett perfekt tillfälle att avnjuta en 
rykande cappuccino och den klassiska australiensiska frukosten Brekkie Roll 
(Brekkie är australiensiskt slang för breakfast). Om du känner för att lyxa till 
det finns det även en högklassig restaurang, The Dining Room. Restaurangen 
serverar säsongsbetonad mat med rötter i italiensk och australiensisk matlag-
ning. Maten håller högsta klass och här kan du både äta brunch, lunch och 
middag och restaurangen har även en avsmakningsmeny. Så har du möjlighet 
att besöka Bondi Beach i framtiden, eller är du kanske redan här när du läser 
detta, tveka inte en sekund på att göra ett stopp i Bondi Icebergs. Ta ett upp-
friskande dopp i poolen, eller varför inte en drink på terrassen och insup den 
otroliga utsikten över en av världens mest populära stränder.«

VAR: One Notts Avenue, Bondi Beach 2026, NSW 
TELEFON: 61 2 9365 9000

HEMSIDA: www.icebergs.com.au
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Text & Foto: Annica Reid
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När vi klev av planet i Ayers Rock och såg oss omkring tänkte vi 
först…Tog vi fel plan från Sydney? Det kändes som vi landat i ett helt 
annat land och inte i en annan delstat/territorium i Australien. Men vi har 
givetvis kommit helt rätt. Vi är i Northern Territory och Anangu land som 
man säger här. Det vill säga Ayers Rock. Vi har landat i Australiens red cen-
tre. Flygresan från Sydney tog cirka tre timmar och av dessa kunde vi skönja 
den röda jorden i cirka två. Det är ett makalöst stort område. 

Den här delen av landet, detta territorium, är så himla annorlunda 
mot vad jag sett tidigare. VI ÄR UTE I BUSHEN! IN THE WILDER-
NESS! Detta är no man’s land, detta är vildmarken med stort V. Det 
är nästan på en och samma gång lite skrämmande, fulländat, magiskt, 
mystiskt, vackert, öde, en naturupplevelse av stora mått… och… och… 
och… Det är så otroligt mycket mer! 

Vi har hemifrån bokat boendet och checkar in på Desert Garden Hotel. Ja 
ni hör ju, det är lite som Ayers Rock faktiskt. För trots ökenlandskap, den 
röda sanden så växer det. Och blommar! Hotellet ligger i en större resort. 
Alla som kommer hit är hänvisade till olika områden. Vi skjutsas från flyg-
platsen till respektive boende. Hyr du egen bil vilket många turister gör, så 
finns det tydliga skyltar var du får stanna, parkera och campa. Där vi bor 
finns olika boendealternativ, till exempel camping, hotellrum. Allt har sin 
plats och för/med ALLT som görs här tar man hänsyn till naturen, djuren, 
växterna och människorna som bor och lever här. Vi går till kärnan av kom-
plexet. Där finns postkontor, några souvenirbutiker, caféer, restaurang, tu-
ristbyrå med resebyråer och en supermarket med imponerande stort utbud.

Dagen därpå ringer klockan 05.00! Vadå? Har vi inte semester? Jo så är det 
ju, men turen avgår 06.00. Vi är totalt 11 personer som åker iväg, i totalt 
mörker och cirka +3 grader. Vi åker till Kata Tjuta och Uluru National Park, 
och till en plats varifrån vi ska beskåda soluppgången. Det är kallt. Riktigt 
kallt.

Här får vi se solen stiga och lysa upp Kata Tjuta i synnerhet men 
Uluru får också ett vackert sken över sig. Dessa bergformationer, som 
skapades för många miljoner år sedan, har formats till vad de är idag. 
Kata Tjuta med Mount Olga som är högsta berget med 546 meter. Uluru 
som jag inledningsvis trodde var den största bergsformationen får nöja 
sig med ‘bara’ 348 meter. Vi äter frukost i bushen efter det att vi kommit 
till Kata Tjuta och kaffet smakar fantastiskt gott idag.

Vandringen går bra men det blåser halv storm i bergsklyftan där vi 
går. Två personer vänder, men vi andra kämpar på. Det är svårt att för-
klara känslan. Det känns overkligt att jag är här, bland berg som är mer 
och högre/större än vad ordet gigantiska rymmer. Det känns otroligt 
MÄKTIGT!

Senare samma dag,  efter lunch och en stunds vila på hotellrum-
met, är det dags för nästa tur; Uluru sunset tour. Samma nationalpark, 
men ändå långt från där jag var tidigare. Det är nu vi ser stenen på 
riktigt. Det som är anledningen till att vi reste hit.

 
Och nu går vi runt och åker med privat guide (blev bara så, hade tur!). 
Och det känns än en gång overkligt. Guiden är kunnig, trevlig och 
mycket tillmötesgående. Tar oss runt på olika platser. Vi stannar till vid 
vattendrag och får höra berättelser om aboriginska kulturen, om abori-
ginerna, deras heliga marker och växter. Otroligt intressant!

Denna dag avslutas med att vi parkerar minibussen på en parke-
ringsplats, det dukas upp en del australien nibbles  (snacks) och austra-
liensisk champagne. Där står vi och ser på Uluru när berget skiftar färg 
allteftersom solen går ner. Jag säger nu som jag sade till Grant… det är 
så fint att jag vill gråta.

Nästa morgon ringde klockan än tidigare. Vi blev upphämtade kl. 
05.00 (!) för ännu en dag in the outback of Australia.«
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”Hur vill du fira din 70-årsdag?” frågade min man mig i början av 
oktober 2012. Mitt svar kom snabbt: ”På The Ghan”; tåget som går från 
syd till nord i Australien. En önskan jag haft sedan vi åkte med Indian 
Pacific från Perth till Adelaide fem år tidigare. The Ghans avgångar från 
Adelaide styrde sedan vår planering. 

Denna gång valde vi att resa västerut via London och San Francisco 
till andra sidan Jorden. Och hem via Singapore och London. På så sätt 
kunde vi lösa jordenruntbiljetter. 

San Francisco har länge lockat. Vi kom dit den 11 januari och hade 
två dagar och tre nätter på oss att upptäcka några av stadens kännemär-
ken. Först ut var en tur med spårvagn. Sedan avverkade vi Fisherman’s 
Wharf och andra delar till fots. Tittade på sjölejonen som sov eller brå-
kade vid Pier 39. Alcatraz nöjde vi oss att se på avstånd, men förvånades 
över att det låg så nära. Cyklade över Golden Gate-bron. Gick kurviga 
Lombard Street. Före den långa flygningen över Stilla havet gick vi upp 
till Coit Tower med dess fina målningar.

Transportsträckan via Los Angeles och Melbourne till Auckland i 
Nya Zeeland tog cirka 16 timmar. Eftersom vi passerade en datumgräns 
försvann en dag ur vår almanacka. 

Norr till söder 
Nästa morgon startade rundturen på Nya Zeeland i fyrhjulsdriven hyrbil. 

Försedda med kartor och färdbeskrivning körde vi norrut. Första stoppet 
var i Muriwai Beach med sin svarta sandstrand och klipporna med massor 
av havssulor. Fortsatta färden norrut gick mer eller mindre längs kusten. 
Stannade beundrade och bland annat Tane Mahuta, som lär vara det äldsta 
kauriträdet med sina 1 000 eller 2 000 år enligt olika källor. Det är 51,5 m 
högt och13,8 m i omkrets. Mycket imponerande. 

Dag två tog vi oss till Russel i hjärtat av Bay of Island, en gång Nya 
Zeelands huvudstad. Här stannade vi två nätter och tog vårt första bad i 
havet. Norra delen av Nordön präglas mycket av närheten till havet. Var 
och varannan bil har en båtkärra på släp. 

På väg till Coromandelhalvön övernattade vi nära Auckland. Däri-
från samsades vi med morgontrafiken och gjorde två stopp före Coro-
mandel. Ett i Rapaura Water Gardens och ett i Cathedral Cove – för ett 
kärt återseende och ett snabbt bad. 

Nästa etappmål var Rotorua – känt för sina varma källor och centra 
med maorikultur. På vägen dit stannade vi i guldstaden Waihi. På hu-
vudgatan finns fina järnstatyer som illustrerar stadens historia. Guld-
gruvans dagbrott verkade lugnt, men vi såg att man jobbade med en stor 
borr på en av avsatserna. I Rotorua hann vi också ta ett bad – i The Blue 
lake – och vandra runt i Redwoodskogen.

Vidare färd genom omväxlande natur med stora majs- och kiwi-
odlingar skyddade av långa och höga häckar. Men också genom mer 

Jorden runt på 40 dagar 
Text & Foto: Birgitta Eriksson 

Ny Crocodile Dundees
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äventyrliga områden som Tongariro National Park där vulkanen nyli-
gen haft utbrott (slutet av 2012). Det pyste fortfarande. Vi övernattade 
i nationalparkens närhet och kunde njuta av vacker utsikt mot Mount 
Ruapehu. 

Längs floden Whanganui körde vi en gravel road med minnen från 
katolska missionärers besök i namnen, till exempel London och Jeru-
salem. I Jerusalem finns en kyrka med en fin blandning av kristendom 
och maorikultur. 

Färjeturen över Cook Strait till Picton på Sydön var fantastisk. Strå-
lande sol och spännande vyer. Ibland undrade man hur folk kan ta sig 
ner till stranden på de omgivande hel- och halvöarna. 

Kära återseenden 
Andra dagen på Sydön nådde vi Hanmer Springs där vi sett fram mot bad 
i varma bassänger. Men först en tur upp till den utsiktsplats vi besökte för 
nio år sedan. Något svalare bad tog vi ett par dagar senare i den klarblå sjön 
mellan kalkstensklippor i guldgrävarområdet St. Bathans. 

De små vägarna är spännande att köra. På den tre mil långa vägen 
genom Danseys Pass stannade vi vid en lavendelodling och vid Danseys 
Pass Coach Inn. Även det ett kärt återseende i dubbel bemärkelse. Hun-
den Josefin som tiggt vid vårt bord för nio år sedan gjorde oss sällskap 
även denna gång, dock inte lika pigg.

De flesta vägarna tillåter 100 km i timmen, men för att klara det 
behöver man nog vara rallyförare. Det finns mängder av enkelspåriga 
broar och kurvor är mer regel än undantag. Möten är minst sagt nerv-
pirrande på de smala grusvägarna. Som när vi mötte två fårtransporter 
med släp. Som tur var hade vi förvarnats av en farmare. 

Värsta vägen var Nevis Crossing genom en vidsträckt guldgrävardal. 
Först såg det ganska enkelt ut, men sen… Ingen bebyggelse, ingen mo-
biltäckning – mängder av flodfåror att ta sig igenom. Vägen var ofta som 
ett stenröse. De enda vi mötte var får. Gissa om vi var glada när kom till 
bebyggelse efter nästan fyra timmar. Den vidunderliga utsikten vågade 
vi knappt titta på.

Efter två dagars återhämtning i Queenstown fortsatte vi till västkus-
ten. Gjorde ett stopp vid Puzzle World med sina synvillor och labyrinter. 

På västsidan finns många spännande skogar och klippor längs kus-
ten, men också sämre väder och sandflugor. Men visst är det fascine-
rande att se hur regnskog med rödblommande pohutukavaträd och 
glaciärer möts. Franz Josef-glaciären hade smält undan en hel del sedan 
sist och syntes knappt i regnvädret.

Vägen över sydalperna ner mot östkusten ger också mängder av 
minnesvärda bilder, inte minst genom Arthurs pass. Slutstationen i Nya 
Zeeland var Christchurch. En stor del av staden var nu byggarbetsplats 
efter de senaste jordbävningarna 2011 och 2012. 

Från Christchurch till Sydney är det inte så långt. Detta var vårt tred-
je besök i denna vackra stad. Operahuset och Sydney Harbour Bridge 
kan man aldrig se sig mätt på. Många steg blev det också i bland annat 
botaniska trädgården, Hyde Park och Darling Harbour. När vi lämnade 
Sydney inleddes firandet av det kinesiska nyåret – ormens år.

Buss och tåg 
Från Sydney till Adelaide valde vi Greyhound-buss. En kul upplevelse att 
under ett dygn färdas genom sydöstra Australien via bland annat Canberra 
med ett antal stopp och chaufförsbyten. Enorma vinodlingar, men också 

Ny Crocodile Dundees

En munsbit Havssulor vid Muriwai Beach
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andra odlingar efter vägen. För att hindra spridning av skadedjur och smitta 
är det förbjudet att föra frukt och grönsaker över distriktsgränser.

Efter ett knappt dygn i Adelaide var det så den 10 februari och dags 
att gå ombord på The Ghan för de 2 979 kilometerna till Darwin genom 
centrala och norra Australien. Vi hade satsat på platinakupé och fick 
ypperlig service från början till slut. Min man avslöjade att jag fyllde år. 
Det resulterade i en rolig överraskning när vi kom tillbaka till vår kupé 
efter middagen. Kupén var pyntad med ballonger och girlanger och på 
sängen låg praliner utströdda.

Landskapet man åker förbi är ganska enahanda – men vilsamt. Två 
stopp ingår – i Alice Springs och i Catherine. I Alice Springs gick vi i 
den ständigt torra floden Todd River (den lär vattenfyllas vart 20:e år) 
och i Catherine åkte vi båt på Catherine River, mellan höga klippor.

Ju närmare Darwin vi kom desto grönare blev det – och regnigare. 
Vi förvarnades om att det bara regnade så här års i Darwin – men inte. 
Fuktigt varmt var det däremot. Mycket tid ägnades därför åt att hitta 
svala ställen. Den 19 februari 1942 bombades Darwin av japanerna och 
man ser många minnesmärken kring den händelsen. 

Crocodile Dundee-land
Vistelsen i Darwin inbegrep också en tvådagarstur till Kakadu National 
Park. Parken ägs till 50 procent av aboriginer och 50 procent av staten. Det 

lär vara världens näst största nationalpark. Vi tittade på en mängd klipp-
målningar som aboriginerna gjort, både gamla och sådana som återskapats 
med hjälp av en mans minne av gamla berättelser. Under en båttur på Yel-
low Water River, en av Kakadus mest kända våtmarker såg vi bland annat 
andfåglar, rovfåglar, skrak och jesusfågel. Den här tiden på året brukar det 
vara mycket översvämningar, men inte denna vinter.  Med svetten rinnande 
tog vi oss upp på en klippa där några scener ur den första filmen om Croco-
dile Dundee togs. Där han pekar ut vidderna för Sue Charlton. 

Tyvärr kunde vi inte köra över till det av aboriginer styrda Arnhem 
Land, eftersom det var för mycket vatten för att bussen skulle kunna köra 
över gränsfloden. Vi kunde bara vinka till några som stod på andra sidan.

Men mest spanade vi efter krokodiler och hade tur trots det låga 
vattenståndet. Skymtade på avstånden krokodilmamma med ungar och 
ett antal andra som lurade i vattnet. Andra dagen gjorde vi en spekta-
kulär tur på Adelaide River och fick se hur krokodiler reste sig upp efter 
köttstycken. Även fåglar visade sin skicklighet att fånga mat i flykten.

Den 17 februari flög vi vidare till Singapore för två dagar och nät-
ters återseende och andhämtning. Lite hann vi se, bland annat Marina 
Bay Sands Hotel, mängder av kinesiska nyårsfiranden, Ikeareklam på 
tunnelbanan och ön Sentosa med en jättelik Mer lion och en lång mo-
saikfontän. 

Hemma igen till snö och kyla den 20 februari.«

Cathedral Cove

Födelsedagsöverraskning 
på The Ghan

Ungarna är under 
jesusfågelns vingar

Många fordar längs 
Nevis Crossing
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CBD (CITY BUSINESS DISTRICT)
CBD är Sydneys hjärta och här finns större köpcentra, hotell och nöjesplatser. Här är 
skyskraporna oändliga, trafikljusen många och stora internationella företag finns runt 
varje hörn. Området andas på många sätt business. Kostymklädda män och kvinnor 
skyndar mellan möten, tar en take away kaffe ståendes på gatan och taxibilar kör överallt. 
Från city har du gångavstånd till operahuset, Harbour Bridge och Darling Harbour. Vill 
du ha lite andrum från de mest folktäta och trafikerade områdena finns flertal parker, till 
exempel The Domain (där det ofta anordnas konserter) och Hyde Park och dessa gör sig 
perfekta för picknick, en kaffe i solen eller bara att strosa omkring i. Ett populärt turist-
mål är Sydney Eye Tower som är stadens högsta byggnad. Här kan du äta middag i en 
restaurangdel som snurrar och se ut över staden. I CBD finns oändligt med restauranger 
och caféer, många med asiatiska influenser. Här finns även Sydneys största klubbar och 
nattlivet är vibrerande. Ett måste är att besöka en rooftop-bar i CBD, många har otrolig 
utsikt över staden och besöks med fördel kvällstid då staden fullkomligt lyser.
Huvudgator: George street/ Pitt street

NEW TOWN
Man skulle kunna säga att New Town är Sydneys svar på New Yorks Brooklyn. Området 
är beläget fyra km sydväst om Sydneys stadskärna och här bor runt 15 000 invånare.  At-
mosfären är avslappnad och ledig och människorna likaså. New Town står i klar kontrast 
till citys skyskrapor och stundtals hetsiga gator. Är du modeintresserad är det här platsen 
för dig! Här trängs vintagebutiker och secondhandaffärer med varandra, men det finns 
även flertal moderna butiker. Caféerna och restaurangerna är många och det finns ett 
stort utbud på vegetarisk och även vegansk mat. Ett av New Towns mest populära ställen 
heter Lentils och är en pay as you go restaurang. Här arbetar personalen gratis och du 
betalar det du tycker är rimligt för en måltid. Alla pengar går till välgörande ändamål.  Är 
du intresserad av yoga och meditation finns flertal studios där du på många kan göra en 
”pröva på vecka” för runt 150 kronor. Detta är lite av New Towns kärna , spirituellt och 
politiskt med en stark känsla av hippiecommunity.
Huvudgata: King Street

SURRY HILLS
Surry Hills är definitivt ett av Sydneys mest populära områden och är mångas favorit. 
Det är inte svårt att förstå varför. Här kan man verkligen ana Sydneys brittiska arv, det 
känns som att gå omkring i en hybrid av en trendig Londonförort med en samtidig 
känsla av atmosfären som finns i New Yorks East och West Village. Gatorna är lummiga, 
smala och restauranger och barer trängs om vartannat. Här är butikerna välsorterade 
och det finns även ett stort vintageutbud.  Området är lite mer ”fancy” än vad till exempel 
New Town är, men stämningen är fortfarande avslappnad, i linje med de flesta platser 
och städer i Australien.  Är man finsmakare och ute efter extraordinära restaurangupp-
levelser är det i detta område man ska leta. Ett hett tips är The Winery som är en av de 
mest omtyckta restaurangerna i Surry Hills. Restaurangen har tre våningar med fantas-
tisk inredning och ett champagnerum längst upp där som namnet antyder, specialiteten 
är champagne. Det mest speciella med The Winery är dock inte restaurangen utan dess 
utegård. Här är borden små, vitmålade och brokiga och i träden hänger ljusslingor som 
likt en stjärnhimmel lyser upp trädgården. Surry Hills är definitivt ett måste om du be-
finner dig i Sydney.
Huvudgata: Crown Street. «

Text & Foto: Julia Persson

Utforska Sydney!
sydney är en av världens mest omtyckta städer och det är lätt att förstå varför. med dess vid-

sträckta stränder, pulserande city liv och pittoreska områden finns här något för alla. häng med!
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medlemsförmåner
Nyheter &

Byron Bay Bluesfest 
Australia´s premier Blues & Roots Music Festival Bluesfest is a celebration of 
music, like-minded people, delicious food and drinks in an atmosphere that 
is unique! It’s about musical discoveries that defy expectations and leave you 
with a lifetime of memories. 24th - 28th march. 
www.bluesfest.com.au

 
The Melbourne Food and Wine Festival 
MFWF will be held from 4-13 March in 2016 and feature some of Australia’s 
best fresh food, wine and produce experiences across the city. MFWF 
ambassador, chef and restaurateur, Scott Pickett, shares his insider’s gui-
de to the Festival and what makes Australian food culture so unique. 
www.melbournefoodandwine.com.au

Peter Garrett - a memoir Big Blue Sky
He writes movingly about his lifelong mission to protect the environment 
and his connection with Aboriginal people, about his love for his family and 
his passion for our country, what it means to him and what it can become. 
Peter Garrett is a well-known activist, musician and former federal politician. 
A founding member of Midnight Oil, he was twice president of the Austra-
lian Conservation Foundation before entering parliament as the member 
for Kingsford Smith in 2004. He subsequently served as a minister in the 
Rudd/Gillard governments. Married with three children, he lives in Sydney. 
ISBN:9781760110413

Ny praxis i Australiens asylpolitik
I ett prejudicerande utslag från Högsta Domstolen har Australien som re-
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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

dan för en tuff och omstridd flyktingpolitik gett klartecken för en ny praxis. 
Fallet som domstolen avgjorde handlade om en bangladeshisk kvinna som 
med båt försökt ta sig till Australien men hamnat i flyktingläger på Nauru. 
Högsta domstolen lyssnade inte på kvinnans advokater och fallet räknas som 
en vägvisande dom. Nu kan drygt 250 människor, varav 37 bebisar sändas 
till Nauru. – Den rättsliga frågan är en sak, den moraliska en annan, kom-
menterade Daniel Webb från Humans Rights Law Centre, en organisation 
som drivit kvinnans sak. Australiens premiärminister Malcolm Turnbull var 
däremot nöjd efter HD:s utslag.

Skalv skakade Nya Zeeland
Ett jordskalv som hade magnituden 6,2 skakade Nya Zeeland under tisdags-
morgonen den 16 februari. Skalvets epicentrum låg omkring 20 mil utanför 
Sydöns kust.

Down Under Bar
All our pies are hand made with short crust pastry, served with fries and Aus-
sie coleslaw. Andra Långatan 5. 413 03 Göteborg.  www.downunderbar.se

 
Organisationsmedlemskap 
i Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland
Nu är det möjligt för organisationer, föreningar och olika typer av samman-
slutningar att bli medlemmar i Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland. 
Organisationsmedlemskapet innebär att organisationen erhåller ett visst an-
tal av medlemstidningen Down Under. För mer information kontakta ordfö-
randen Erwin Apitzsch  erwin.apitzsch@psy.lu.se

Australiska Nya Zeeländska 
Vänskapsföreningen i 
samarbete med Studiefrämjandet
Är ni minst tre personer och intresserade 
av något ämne kopplat till Australien el-
ler Nya Zeeland. Starta en studiecirkel 

hos vår samarbetspartner Studiefrämjandet. Kontakta ditt lokala kontor för 
information om vad ni kan få hjälp med. www.studieframjandet.se

Swedes in Australia
Idén bakom Swedes In Australia är att 
hjälpa Australien-intresserade svensk-
ar att förstå hur det funkar att resa och 
bo i Australien, samt att göra det lättare 
för Australiensvenskar att hitta och lära 
känna varandra. 
www.swedesinaustralia.com

Australienresor tipsar!
Australiens kontraster. På denna resa 
får du uppleva det unika djurlivet, den 
röda ödemarken och urbana storstä-
der. Från Stockholm flyger man till 

Adelaide, vilket är den största staden i delstaten South Australia. Adelaide är 
en bra utgångspunkt för allt spännande man kan göra i området. Ni tillbring-
ar först ett par nätter på hotell i Adelaide och följer med på en dagstur till det 
välkända vindistriktet Barossa. I en liten grupp besöker ni flera av de kända 
vinproducenterna och givetvis ingår provsmakning. www.australienresor.se

My Planet tipsar!
Norr till söder med husbil. Nya Zeeland är utmärkt för 
semester i bil eller husbil. Väljer ni att resa runt med egen 
husbil får ni den ultimata friheten och särskilt för familjer 
är det ett bra sätt att semestra på. Det behövs ingen tidi-

gare erfarenhet av camping, bara lusten att uppleva. Förslaget här inkluderar 
både Nordön och Sydön och visar vad ni kan hinna med på 26 dagar. www.
myplanet.se

 
Söderhavsresor tipsar!
Perth och sydvästra Australien. Vi har satt ihop en resa i sydvästra delen 
Western Australia där ni kommer att få många fina och varierande upplevel-
ser. Ni besöker världsberömda Margaret River med dess vingårdar, ser vackra 
vita stränder, gamla grottor och får möjlighet att möta vänliga delfiner. 
www.soderhavsresor.se

 
Tour Pacific tipsar 
Upplevelser av sagolik natur. Nya Zeeland är ett paradis för den naturälskan-
de och äventyrligt lagde.  Med egen hyrbil kommer man nära sevärdheter och 
lokalbefolkning som i vårt förslag från 26 900 kr. www.tourpacific.se

Reef N’ beef
Australisk restaurang i hjärtat av Köpen-
hamn. www.reefnbeef.dk 



14

Det fanns två anledningar till att Eric Erickson från Adelaide i Aus-
tralien besökte vår del av världen i mitten av augusti 2015. En var att skapa 
kontakter inom den svenska musikbranschen på alla nivåer från lokalt mu-
sikliv till den professionella delen. En annan anledning var att besöka Åland 
och gå i sin farfars fotspår.

Det blev några intensiva dagar i Västerås och Stockholm med bland annat 
seminarier för musikgrupper om villkor och möjligheter att turnera i Aus-
tralien. I Stockholm besökte vi Australiens ambassadör i Sverige, Gerald 
Thomson. Vi träffade journalisten Anders Lundquist samt musiker som 
bland andra Marcus Mustonen, Pernilla Söderblom och Burt von Bolton. 
Vi besökte Studiefrämjandet för att diskutera kulturutbyten mellan Aus-
tralien och Sverige. Efter besök hos Conny Wall på Gig Studio hann Eric 
även med att titta in på den klassiska skivbutiken Pet Sounds, där han till 
sin stora glädje fann en mängd vinylsinglar från Australien som han aldrig 
trodde att han skulle kunna hitta igen.

Intresset var stort bland de musikgrupper som Eric träffade. Flera av dem 
har redan gjort turnéer i Europa, Ryssland, USA, Kina och Indonesien och 
självklart lockar även Australien. Eric beskrev utförligt om vilka regler som 
gäller med visum, arbetsvisum, kostnader och rutiner samt hur han själv 
skulle kunna vara till hjälp. Framtiden får utvisa vilka band som åker på 
turné i Australien. Eric, som har en bakgrund inom musikbranschen i Aus-
tralien under 1990-talet och drygt 14 år hos internetleverantören Internod, 
är nu tillbaka i musikbranschen som konsult åt turnerande band från Aus-
tralien. Framtidsplanerna är att kunna erbjuda band från Europa liknande 
service fast då på hemmaplan i Australien. 

En del av de frågor som diskuterades med ambassadören var de komplice-
rade reglerna för visum och höga avgifter. Kanske finns det några lösningar 
i sikte gällande exempelvis arbetsvisum om det är relaterat till kulturprojekt 
och utbyten.

Efter Stockholm var det dags att resa till Åland, vilket skedde med Viking 
Line. Eric hade tidigare varit förvånad över att man använder stora kryss-
ningsfartyg ”för att resa två centimeter på världskartan”.  Nu fick han upp-
leva resan själv. I Mariehamn åkte Eric direkt till Ålands Radio för att inter-
vjuas om varför han besökte Åland och vem han var.
Eric berättade om att nyfikenheten hos honom alltid varit stor beträffande 
sitt ursprung. Hans farfar Nils Arthur Erikson var uppvuxen i Vessingsboda 
på Lemland och lämnade Åland blott 17 år gammal 1912 på ett fraktfartyg. 
Han mönstrade av i Australien och återvände aldrig mer till Åland. Eric 
träffade bara sin farfar som ett litet barn och har inte några klara minnen av 
honom, men han talade uppenbart aldrig om sitt åländska ursprung. Eric 
efterlyste i detta radioprogram möjliga släktingar som kunde höra av sig till 
journalisten Martina Eriksson som intervjuade Eric.

Därefter blev det ett besök på Ålands sjöfartsmuseum och på fartyget Pom-
mern, som var av den typ som Erics farfar seglade med till Australien. Vad 
som återstod dagen därpå var ett besök i byn Vessingsboda där Eric foto-
graferades och nöjt kunde konstatera att han nått målet för vad han kallar 
sin pilgrimsfärd.«

Eric Ericksson 
från Adelaide är tillbaks i musikbranschen

Text & Foto: Hasse Lindell
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White Haven Beach (Whitsundays)
White Haven Beach har blivit utsedd till en av världens vackraste stränder 
och den är på många sätt helt otrolig. Stranden ligger i ögruppen Whitsun-
days och hit kommer du med båt. Ett populärt sätt är att åka ut med orga-
niserad segeltur som ofta tar ett par dagar, men det går även dagsutflykter 
till White Haven Beach. Värt att veta är att här finns Sting Rays, brännma-
neter som kan vara livsfarliga, och vill du bada behöver du våtdräkt som 
oftast finns på båtarna. 

Lake McKenzie (Fraser Island)
Ett måste på den australiensiska östkusten är Fraser Island, världens största 
sandö. På ön kör fyrhjulingar runt och guidar turister och glatt förklarar 
öns långa historia. Det går dagsturer på 6-8 timmar men du kan även sova 
över och campa. För den som inte tycker att camping är ultimat finns även 
hotell. Höjdpunkten för många är ett besök vid Lake McKenzie, en kris-
tallklar sjö med sand så mjuk att du enligt myten kan putsa dina diamant-
smycken med den utan att det blir repor. 

Mermaid Beach (Queensland) 
Stränderna längs Brisbane och Surfers Paradise är milslånga. Till skill-
nad från Sydneys stränder, som ofta är mindre sträcker sig stränderna i 
Queensland i oändlighet. Här blir det aldrig lika fullpackat som till ex-
empel Bondi Beach eller Palm Beach i Sydney. Från Mermaid Beach ser 
du skyskraporna i Surfers Paradise och stranden lämpar sig utmärkt för 
surfing, långa promenader och avkoppling för den som vill ha en lite lug-
nare strand.

Balmoral Beach (New South Wales)
Balmoral Beach ligger i norra delen av Sydney och hit tar du dig lättast 
via buss. Hit kommer många barnfamiljer då stranden är lugn och vattnet 
är relativt stilla och inte särskilt strömt. På strandens östra sida finns den 
populära restaurangen The Boat House, som även finns vid Palm Beach. 
Restaurangens uteservering vätter mot havet och menyn är fisk och skal-
djursinspirerad men det finns även andra alternativ. Perfekt ställe att av-
njuta en god lunch på efter att ha spenderat några timmar på stranden.«

Australien är kanske mest känt för sol och bad och sina fantastiska stränder, med all rätt. 
många som besöker Australien åker längs östkusten, där stränderna är många, 

långa och helt fantastiska. här kommer ett axplock med sevärda sådana!

Text & Foto: Julia Persson

AustrAlien
-strandälskarnas paradis
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Det är den 1 juli och vi har nu hamnat i Karatha. En småstad i de 
nordvästra delarna av Australien, belägen i Pilbara Region. Bilresan hit från 
Ningaloo Reef i Coral Bay var cirka 575 km lång. Vi tog den highway som 
finns och detta var nästa stad efter Coral Bay som vi lämnade. 

Pilbara Region täcker ett område på lite drygt 500 000 kvadratkilo-
meter inklusive några av världens äldsta bergformationer, mer än två 
miljarder (!) år gamla! Regionen är en av Australiens rikaste. Hit kom-
mer människor för att tjäna stora pengar. Det mesta cirkulerar kring 
järnmalmen – den röda jorden – och gasutvinningar som sker i om-
rådet.  Karatha är en stad med totalt cirka 20 000 invånare med sina 
mindre städer Roebourne, Wickham, Point Samson och Dampier.

Resan hit är väldigt mycket ”rakt fram”. Vi passerade bara två ben-
sinstationer så kallade roadhouses på hela vägen. Kanske kan tyckas låta 
lite tråkigt att köra på en raksträcka, men det är precis tvärtom. Det 
finns otroligt mycket vackert att se i detta annorlunda land och emel-
lanåt “öde” och lite sargade landskap som vi passerar. Men i nästa stund 
blommar omgivningen upp på ett fantastiskt och spektakulärt sätt med 
både blommor, buskar och träd. I synnerhet när vi närmar oss de min-
dre floder och åar som dyker upp med jämna mellanrum. Bland det 
mest annorlunda vi passerar och som jag initialt trodde var mindre 
bergskullar/formationer, visade sig vara termitstackar. Gigantiska ter-
mitstackar i hundratal! Dessa sticker upp som ”stolpar” i marken och 
formar i sig ett ganska lustigt landskap.  

På ett av de stopp vi gjorde längs vägen kändes det som om vi hälsa-
des välkomna av undulaternas kvitter. De är verkligen söta där de sitter 
i träden och putsar sina fjädrar. De är väl kamouflerade med sina gröna 
färger, bland trädens gröna blad, vilket gör att det tar en stund innan vi 
ser dem, efter det att vi hört dem. 

Under våra tre dagar i området fann vi en hel del att se och göra. 
Via turistbyrån i Karatha fick vi mycket information och många tips. 
Vi fick bland annat veta att i denna del i Australien, mellan april och 
oktober och när det är fullmåne, skapas ett speciellt naturfenomen/il-
lusion som kallas staircase to the moon. Detta fenomen inträffar när 
det är 100 procent lågvatten/fullmåne vilket det blir åtta gånger per år.  
Vi hade turen att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt!

Så vi tog vår hyrbil och parkerade på aktuell strand. Tidsangivelser-
na var exakta och vi var där i tid. Successivt fylldes stranden med bilar, 
folk, motorcyklar. BBQ tändes här och där. Där satt vi och beskådade 
vattnet försvinna än mer, flera kilometer ut, tills bara en tom havsbotten 
syns. En räfflad botten, så kallad mudflats. Vartefter månen stiger lyser 
den upp dessa mudflats och bildar vad som ser ut som en trappa som 
leder upp till månen. Fantastiskt vackert och annorlunda.

När vi lämnat Karatha för vidare resa norrut och stannar för vårt 
lunchstopp vid ännu en flod, överröstas vi snabbt av ett oväsen utan 
dess like. Vi går närmare flodkanten och inser att denna plats inte bara 
är ett ”paradis” för många med husbilar utan även för vad vi kallar vita 
papegojor. Har aldrig sett så många på samma ställe. Vi fotograferar och 
går närmare, struntar i den bush vi passerar. Struntar just nu i eventu-
ella ormar och annat när vi ser alla dessa fåglar. Det känns magiskt och 
fantastiskt att få se allt detta i vilt tillstånd.  

Efter någon halvtimme kör vi vidare… det var bra att ha ”crusie con-
trol” i bilen!«

pilbArA region
Text & Foto: Annica Reid
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Med sina 7,7 miljoner kvadratkilometer och en befolkning på drygt 23,5 
miljoner (källa: NE 2014) kan man konstatera att Australien är ett glest be-
folkat land. Sett till ytan hamnar landet på en sjätteplats och räknas som en 
egen kontinent, ett land och världens största ö! För att få en jämförelse på 
hur stort Australien faktiskt är finner vi i följande ordning Ryssland, Ka-
nada och Kina som största länder sett till yta. Sverige går att hitta på plats 
57 med sina dryga 450 000 kvadratkilometer. Men det är inte alltid “störst-
går-först”. Australien och andra länder må vara stora, men frågan är vad 
som finns att se och uppleva i dessa länder. Här har Australien massor att 
erbjuda.

Öst till väst och nord till syd
Great Ocean Road i sydöst, Sydney i öst, Darwin i norr och Perth i väst 
samt Uluru (också kallad “The Rock”) i centrala Australien. Man kan hitta 
små guldkorn i alla hörn, vilket gör det ännu svårare att planera sin rutt. 
Avstånden i landet är redan nämna. Från Sydney till Perth tar det cirka 
fem timmar med flyg. Är man ute i relativt god tid och är flexibel vad gäl-
ler avresedatum är flygbiljetterna inte är alltför dyra. Detta gäller OM man 
reser med lätt packning. Så fort man har bagage att checka in blir flygresan 
dyrare. Vissa flygbolag, som till exempel Tiger Airways, tillåter endast 15 
kilo som check-in bagage, som man dessutom redan har betalat extra för. 
Mitt tips är att packa lätt och bara ta med sig det absolut viktigaste.

Våga vara öppen och våga fråga!
Flera månader innan mitt stora äventyr skulle börja hade jag sökt infor-
mation om landet, både vad jag skulle se och uppleva, men även hur jag 
skulle leva i landet. Till min hjälp rådfrågade jag vänner och bekanta som 
redan hade besökt Australien, läste i böcker, tidningar och på internet. Det 
är fascinerande hur mycket information om resor som man kan få tag på 
via sociala medier. Jag gjorde en statusuppdatering på min sida där frågan 
löd typ så här; “från i höst och åtta månader framåt kommer jag att resa 
runt i Australien – bring me your best suggestions”. Och vips fick jag massor 
av förslag från vänner som jag inte ens visste hade varit dit. Det ska dock 
tilläggas att förberedelser med informationssökning varierar från person 
till person. En del vill bli överraskade av landet och vad som finns att göra 
där, medan andra vill ha bättre koll på vad som komma skall. Jag tror att 
åtminstone en baskunskap om landet är bra för att få ut så mycket som 
möjligt av sin resa.  

De frågor jag hade före min avresa och som jag inte riktigt lyckades 
hitta svar på var: Hur lång tid det kommer det ta att färdas mellan olika 
platser? Hur mycket tid vill jag spendera på de olika ställena och hur 
kommer vädret att vara när jag väl är framme? 

Dessa frågor är bra att ha i åtanke eftersom väder och klimat varierar 

extremt beroende på när på året man har tänkt att besöka destinatio-
nerna. Queensland med framför allt Cairns-området har till exempel 
“wet-season” december till mars, vilket betyder extrem fuktighet och 
“stingers” i havet som gör att man avråds från att bada (om man inte har 
en stinger-suit på sig, men det finns inga garantier för att inte bli stuck-
en). Under del av denna period råder även cyklonsäsong. Just denna tid 
på året skulle jag hellre satsa på att vara i södra Australien som Sydney 
och Melbourne. 

Man kan läsa sig till hur mycket reseinformation som helst, men 
mitt bästa tips är att våga fråga lokalinvånarna och backpackers om de-
ras guldkorn. Det kan vara allt från hostelpersonal, baristan i fiket, en 
backpacker på samma hostel eller en medresenär på bussen.

Njutning och upplevelse
Alla är vi olika och vissa föredrar att ha hela resan färdigplanerad, medan 
andra vill ta dagen lite som den kommer. Som jag tidigare har nämnt avgör 
tidsaspekten, budgeten och väder var och hur man ska resa. Jag råder dig 
att ta en titt på den australiensiska kartan och staka ut vilka platser som till-
talar dig mest och vad som blir praktiskt smidigast att få in i din rutt. Vilka 
resmål ligger i anslutning eller på vägen till dina high-lightade platser? Dina 
val av destinationer kommer med stor sannolikhet att ändras, men då har 
du i alla fall någon riktning att börja med.

Många researrangörer erbjuder paketresor där det ingår både trans-
port och aktiviteter, såsom surfkurs i Byronbay, Fraser Island, se sköld-
paddor kläckas i Bundaberg, seglingstur till Whitsundays, stora barri-
ärrevet i Cairns. Dessa paket erbjuder viss flexibilitet i systemet med 
hop-on hop-off busses, vilket gör att man själv kan bestämma hur länge 
man vill stanna på respektive plats. 

Restid kontra kvalitetstid
I planeringen bör man även ha i åtanke att resan inte enbart ska bestå av 
transporttid. Syftet med resan är i första hand njutning och upplevelsen av 
resmålen, inte för att spendera flertalet timmar på bussen.

Sammanfattningsvis trivs australiensarna i sitt hemland. De flesta aus-
sies jag har träffat på berättar att de på sin semester helst reser till Queens-
land, längs östkusten från Byron Bay och norrut, och inte alltför ofta åker 
“overseas”. De förfogar över ett sådant vackert land så jag förstår varför de 

väljer att vara på hemmaplan.«

 För mer inspiration vänligen besök;
 www.waaraworldwide.com
 Facebook: Waara World Wide
 Instagram: @waaraworldwide

Text & Foto: Linnea Nilsson-Waara

Hur du lägger upp 
din resrutt 
i AustrAlien

pilbArA region
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Skrivregler för Down Under
Den normala längden av en artikel skall omfatta 700-1000 ord. En artikel 
ska alltså innehålla minst 700 ord. Om artikeln förväntas överskrida den 
övre ordgränsen – kontakta redaktören. Dessa regler är till för att innehållet 
i Down Under skall upplevas på ett enhetligt sätt.

Rubrik
Kort och slagkraftig

Underrubriker
Mycket korta – max tre ord

Ingress
Börja artikeln med något som direkt fångar läsarens intresse.

Förkortningar
Undvik förkortningar såsom t ex, ca, mm, dvs,. Skriv ut dem till exempel, 
cirka, med mera, det vill säga.

Siffror
Siffror under 10 skall skrivas i text – åtta. Om en mening in-
leds med en siffra skall den skrivas i text, oavsett talets storlek. 
Om en mening inleds med ett årtal skall det stå År före – År 2012. Tal över 
999 skall skrivas 1 000 (tusen), 10 000 (tiotusen) etc.

Down Under
Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch Epost: erwin.apitzsch@psy.lu.se
Chefredaktör: Lars Wallin Epost: lars@larswallin.nu
Annonsbokning: Tomas Eisner Epost: tomas.eisner@sca.amadeus.com

Tidigare utgåvor av Down Under
Vill du som är medlem beställa någon tidigare utgåva av Down Under så 
sänder vi den till dig mot portokostnad.

Kanske befinner du dig i Australien eller 
Nya Zeeland och upplever vardagshändel-
ser och äventyr som du vill dela med dig av. 
har du rest i Australien eller Nya Zeeland 
och har en intressant historia med kopp-
ling till länderna att berätta? 

Våra läsare har som regel redan besökt länderna flera 
gånger och det man vill läsa om är personliga och de-
taljerade upplevelser. Gärna artiklar innehållande namn 
och adresser till specifika platser, möten med karakte-
ristiska människor eller varför inte möten med djurlivet 
och vildmarken. Allt är av intresse såväl restaurangbesök 
som sportupplevelser, studier, working holiday, kultur, 
friluftsliv och arbete med mera. Våra läsare älskar Aus-
tralien och Nya Zeeland och vill ta del av både vardag 
och äventyr.

Sänd den tillsammans med högupplösta bilder till:
lars.wallin@australien-nyazeeland.se  

Artiklar som publiceras i den tryckta DOWN UNDER 
ersätts med 500 kr.

vi söker reseberättelser 
till vår medlemstidning Down Under
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bli medlem / förmåner
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.

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du förutom vår medlemstidning även för-
månen att kunna ställa detaljerade frågor till föreningens ambas-
sadörer. 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 kon-
stant 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.

medlemskort 
2016

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se
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Har du rest, studerat, arbetat eller 
upplevt något intressant med koppling 
till Australien och Nya Zeeland?

Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se

Vill du skriva 
en artikel för 
down under?
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