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4 Hoiho – - de skränande fåglarna
En fin liten skylt med pingviner dök 
upp på en väg långt ute på Otago 
Peninsula i det sydöstligaste hörnet 
av Nya Zeeland. Dagens mål låg 
500 m längre ned på vägen, men ett 
par träkåkar och en parkeringsplats 
vittnade inte alls om denna helt fan-
tastiska sevärdhet. 

6 Vinter OS – Tack vare 
ursprungsbefolkningen!
Nog för att OS ansökningar och röst-
ningar pågår på väldigt hög nivå och 
det är viktiga personer som är med 
och beslutar när ett OS ska  ansökas 
och plats ska väljas. Men vinter OS 
2010 i Vancouver hade  inte blivit 
verklighet om det inte varit för stödet 
och arbetet av  ursprungsbe- 
folkningen i British Columbia!

8 Canyon de Chelly 
National Monument
Under en månadslång resa i syd-
västra USA där vi hade besökt 
Monument Valley National Park, 
Grand Canyon National Park, 
Petrified Forest National Park och 
Bandelier National Monument är vi i 
Gallup på Best Western Inn and Suite, 
Arizona i skymningen.  Vårt nästa 
resmål är  Canyon de Chelly och vi 
har valt att övernatta i Gallup, som 
är den närmaste större staden före 
Canyon de Chelly. 

12 Working Holiday 
i Australien
Jag har alltid velat resa och se mig 
om i världen så därför var det en 
självklarhet att åka iväg efter 
gymnasiet.
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Utvecklingen av Vänskapsförening-
arnas medlemsservice fortsätter. I det-
ta nummer av Curious kan vi lansera 
det nya medlemssystemet, som utöver 
att underlätta den dagliga adminis-
trationen bl.a. också gör det möjligt för 
medlemmarna att finna andra med-
lemmar med besläktade intressen 
som du själv. Alltså möjligheten att 
kunna skapa en så kallad community.

På ett sätt har Vänskapsföreningarna 
alltid varit en community, ett forum för 
människor med intresse för Kanada och 
USA, Australien och Nya Zeeland. Alla 
har vi sökt oss samman i en förening, 
delat vårt vetande och upplevelser på 
möten och i medlemsbladet - till ge-
mensam nytta och glädje. Allt detta kom-
mer  inte att förändras, men nu kommer 

ytterligare möjligheter för att använda 
medlemskapet i Vänskapsföreningen 
aktivt på internet, på www.curiousex-
plorer.se naturligtvis!

Du måste själv vara aktiv och an-
mäla dig, hur framgår av en artikel 
inne i bladet. Du kan också vända dig 
till sekretariatet, där Helle Rettig är 
beredd att hjälpa dig vidare. Du kom-
mer också som medlem att få andra 
fördelar av att snabbt anmäla dig, 
eftersom hemsidan kommer att 
bli spärrad för andra än medlemmar.

WA – den gemensamma styrelsen för 
alla vänskapsföreningarna - förvän-
tar sig en flitig användning av detta 
nya erbjudande för medlemmarna. 
Det är lätt och billigt, och det är öppet 

dygnet runt. Man får alltid nya up-
plevelser genom att vara medlem i 
någon av Vänskapsföreningarna.

Vi hoppas också att i ännu högre 
utsträckning få se dig på våra ar-
rangemang runt om i landet, vilka vi 
ofta genomför tillsammans med vår 
researrangör Jysk Resebyrå. Det är 
också vår förhoppning att få möta dig 
i en grupp av människor med samma 
intresse på internet – i en av våra 
communities.

Nya initiativ
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Inte desto mindre har Penguin Place er-
hållit Nya Zeelands ekoturismpris flera 
gånger och varje år kommer mer än 
50.000 människor för att se de sällsynta 
gulögda pingvinerna. Vi hade bokat in 
oss på en tur så att vi, tillsammans med 
tio andra personer, kunde komma all-
deles tätt inpå dessa roliga, men otro-
ligt sällsynta varelser.

Under de senaste 25 åren har den loka-
le jordbrukaren Howard McGrouther 
vakat över de gulögda pingvinerna. 
Under en period på 1980-talet, då veg-
etationen längs stranden försvann, 
reducerades antalet pingviner starkt 
på grund av de försämrade reproduk-
tionsförhållandena. De hade inga 
gömställen för rovdjur såsom illrar 
och hermeliner och dessutom var de-
ras fortplantningsställen borta, vilket 

resulterade i att det endast fanns åtta 
avelspar kvar. Mc Grouther satte upp 
små reden till fåglarna på 15 hektar 
av sin mark. Han började sedan byg-
ga ett sinnrikt system av halvt under-
jordiska utkiksposter som var förbund-
na med skyttegravar övertäckta med 
kamouflagenät. Fåglarna tog redena 
i besittning, och de många turisterna, 
som kommer för att beundra dessa 
sällsynta fåglar, utgör intäktskällan 
som gör att 18 anställda idag kan ta 
sig an fortplantning, registrering och 
tillsyn av sjuka och skadade fåglar 
samt guidning av turister. 
Det hade skett otroligt mycket sedan 
1991 då jag deltog i min första pingvin-
tur. Den gången fanns inga skyttegra-
var och utkiksposter, utan vi fick krypa 
längs åsen och smygande närma oss 
fåglarna, som vi för övrigt hade svårt 

att se i den begynnande skymnin-
gen, och vi fick bara möjlighet att ta 
ett fåtal bilder. Den gången var det 
en jätteupplevelse och mina förvänt-
ningar på dagens besök var höga och 
blev också i hög grad infriade.

Tina, vår underbara ledare, dök upp. 
Hon påminde mest av allt om en vuxen 
kopia av Pippi Långstrump. Med rött 
stripigt hår, glimten i ögat, med flera 
lager tröjor och ett stort leende berät-
tade hon entusiastiskt om ”sin” grupp 
av gulögda pingviner, som huserade 
vid stranden. Varje fågel var inte bara 
registrerad, utan hade också ett namn. 
Vi hörde talas om Tarzan och Jane, 
där det faktiskt var Jane som var han-
nen, och om den otrogna pingvinen, 

Hoiho 
- de skränande fåglarna

En fin liten skylt med pingviner dök upp på en väg långt ute på Otago 
Peninsula i det sydöstligaste hörnet av Nya Zeeland. Dagens mål låg 
500 m längre ned på vägen, men ett par träkåkar och en parkerings-
plats vittnade inte alls om denna helt fantastiska sevärdhet. 

Text och foto:  Helle Rettig, Middelfart

Oh, he knows we are here,” 
förklarade Tina, då jag 
frågade om fåglarna reag-
erar på vår närvaro. ”First 
thing in the morning he gives 
me the eye, as to say ’Good 
Morning, I know you are 
there’, but then he just ignores 
us for the rest of the day.”
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som de senaste åren hade varit ihop 
med en hanne, men i år hade bytt ut 
honom mot en yngre modell. Plötsligt 
ändrades Tinas ansiktsuttryck, och 
med en mera allvarlig ton berättade 
hon att alla årsfärska ungar hade dött 
av ett virus. Det fanns ingen förklaring 
till varför de hade fått det eller hur det 
hade kunnat undvikas, men varenda 
unge hade strukit med. Lyckligtvis var 
det hittills ingen av de vuxna fåglarna 
som visade några sjukdomstecken, 
men det hade varit en trist sommar 
och vi skulle märka att pingvinerna 
uppförde sig annorlunda på grund av 
att ungarna saknades.

Nog med prat. Vi skulle se pingvin-
erna, så vi steg alla in i en gammal 
minibuss, och med Tina bakom rat-
ten startade turen ner till stranden. 
Själva stranden är inte avspärrad för 
allmänheten, men den ligger ganska 
långt från allmän väg och vi körde 
också 10 minuter på en biväg innan 
vi parkerade bussen. ”Quiet Please” 
stod det på en stor skylt där trappans 
nedgång började, så Tina sänkte rös-
ten ett par decibel, men fortsatte att 
berätta historier. Vi tog oss ned för 
trappan i de stora gröna, tre nummer 
för stora, regnrockarna med kameran 
skjutklar i handen. Från toppen av 
trappan hade vi överblick över hela 
området och de nästan osynliga skyt-
tegravsliknande gångarna som sling-
rade sig genom landskapet, men när 
vi väl stod i en av gångarna, med 

kamouflagenätet över våra huvuden, 
hade vi plötsligt tappat orienteringen. 

Vi följde bara efter Tina, som visade 
vägen så att vi undvek att stöta på 
de andra grupperna i gångarna. 
Gömda i underjordiska hytter med 
stora fönster och med bara huvudena 
över jordytan, kom vi helt nära flera 
pingviner som, ganska ogenerade av 
vår närvaro, stod och putsade varan-
dras fjädrar och hjälpte varandra att 
ta bort den gamla fjäderskruden. Vi 
såg en pingvin som simmade i den 
lilla sjön, en annan som sov, och så 
var det han som sträckte på sig och 
kom med ett långt klagande läte. Tina 
skrattade och förklarade att maori-
erna kallade den gulögda pingvinen 
för Hoiho, vilket mycket passande 
betyder något i stil med ”skränande 
fågel”. I den sista av de fyra hytter-
na var vi inte ens ett par meter från 
pingvinerna, och kamerafingret job-
bade för högtryck. Det var en så stor 
upplevelse att allt annat omkring 
oss glömdes bort, och jag måste er-
känna att jag blev så betagen av att 
ta in vartenda intryck av fåglarna, att 
jag inte tänkte på att låta de andra 
komma till. Det var lyckligtvis plats för 
alla, och den allmänna stämningen 
var nästan euforisk. Det var svårt att 
säga ”stopp, nu går vi vidare”. Hur 
ofta får man chansen att komma så 
nära ett av världens mest sällsynta 
djur utan att störa dem? Och chansen 
att ta så fantastiska bilder?

Oh, he knows we are here,” förkla-
rade Tina, då jag frågade om fåglar-
na reagerar på vår närvaro. ”First 
thing in the morning he gives me the 
eye, as to say ’Good Morning, I know 
you are there’, but then he just ignores 
us for the rest of the day.”

Otroligt att en halvtimme kan gå så 
fort, men nästa gäng turister väntar på 
sin tur, så vi klättrade uppför trappan 
till den väntande bussen. Upprymda 
över eftermiddagens upplevelser och 
med ett leende på läpparna körde vi 
tillbaka till vårt motell och tänkte med 
tacksamhet på den stora insats som 
Penguin Place har gjort, inte bara för 
att vi kunde få uppleva fåglarna, utan 
för att de på det stora hela fått över-
leva.

Otago Peninsula, New Zealand.

Läs mer om Penguin Place på: 
www.penguinplace.co.nz
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Under decennier har olika minoriteter 
runt om i världen blivit undanskuf-
fade och fråntagna sina rättigheter 
och stolthet och rätt till sitt kulturella 
arv, men som nu på fler och fler håll 
i världen åter får tillbaka en del av 
sin stolthet genom erkännande av 
de forna immigranternas släkting-
ar. Så också i Vancouver och British 
Columbia som inte har kunnat hålla 
vinter OS 2010 utan stödet och sam-
arbetet från dessa minoriteter.

Världen fick en liten inblick i dessa fan-
tastiska kulturer under avslutnings- 
ceremonin av vinter OS 2006 i Turin. 
Genom färg och skådespel fick de 
möjlighet att visa upp sig för miljoner, 
eller till och med miljarder TV-tittare 

runt om i världen, och på så sätt ock-
så ett erkännande av sin kultur och 
härstamning. När nu åter igen allas 
blickar kommer att vara fokuserade på 
Vancouver och Kanada när vinters- 
pelen startar, så kommer möjlighet-
erna tillbaka för resten av världen att 
på sidan om spelen få uppleva och 
skapa sig en uppfattning om dessa 
fantastiska kulturer.

Ursprungsbefolkningen från följande 
fyra nationer i British Columbia 
Lil’wat, Musqueam, Squamish och 
Tsleil-Waututh har varit en faktor när 
det gällde för Vancouver och Whistler 
att ansöka och sedermera också få 
möjligheten att arrangera vinter- 
spelen. Dessa nationer är bara fyra av 

totalt 198 som finns i British Columbia, 
och alla har de sin unika kultur, språk 
och historia.

Lil’wat, Musqueam, Squamish och 
Tsleil-Waututh har funnits i och runt 
Vancouver och Whistler i tusen-
tals år och är knutna till följande 
områden; Lil’wat, Mount Currie, 
BC – Musqueam, Vancouver, BC 
– Squamish, Squamish, BC - Tsleil-
Wautut, North Vancouver, BC.

Alla fyra nationerna har varit aktivt 
deltagande i allt från arbetet med 
ansökningen av vinterspelen till 
själva organisationskommittén med 
planering och genomförandet av des-
sa. Även om ursprungsbefolkningar 

Vinter OS – Tack vare 
ursprungsbefolkningen!

Nog för att OS ansökningar och röstningar pågår på väldigt hög nivå 
och det är viktiga personer som är med och beslutar när ett OS ska 
ansökas och plats ska väljas. Men vinter OS 2010 i Vancouver hade 
inte blivit verklighet om det inte varit för stödet och arbetet av 
ursprungsbefolkningen i British Columbia!

Text:  Roger Hallman Foto: Roger Hallman & Helle Rettig.



77

även tidigare varit involverade i olika 
OS är det första gången som de fått 
vara en del av hela organisationen 
och finnas med i alla aspekter av spel-
en från planering till utförande.

Företag från de olika nationerna har 
fått kontrakt för konstruktion och kon-
sultering gällande planering och byg-
gande av arenor. Självklart har också 
utövare i olika sporter från de olika 
stammarna erbjudits möjligheter 
att vara en del av det kanadensiska 
olympiska laget. Likväl så finns de 
med i alla olika kulturella evenemang 
i och utanför själva spelen som en 
stomme i det kanadensiska värdska-
pet under Vinter OS 2010.

Vårda Jorden väl.
Den gavs inte till dig av 
dina föräldrar, den är till låns 
till dig av dina barn.
Vi ärver inte Jorden från 
våra släktingar,
vi lånar den av våra barn.

Gammalt indianskt ordspråk

Vad händer efter vinter OS 2010?

Oavsett om det är dans, mat, 
konst eller något annat som de 
olika nationerna runt om i British 
Columbia eller övriga Kanada 
erbjuder, så kommer människors 
kunskap att öka om de här kul-
turerna och skapa en efterfrågan 
på detta. Vilket gör att det kom-
mer att skapas nya möjligheter 
att kunna driva verksamheter 
fokuserade på deras värderingar 
och kunskap, att underlätta inom 
olika näringslivsgrenar som tur-
ism, konst, teater och så vidare. 
Paddla kajak längs Haida Gwaii 
(Queen Charlotte Islands), prova 
på vinprovning på Nordamerikas 
första vingård ägd av ursprungs-
befolkningen. Vandra med natur-
guide längs den tempererade 
regnskogen… möjligheterna är 
oändliga, och det är bara för oss 
att ta del av och lära oss nya kul-
turer och livsåskådningar!

Det är inte segern som räknas, 
utan deltagandet och förståelsen 
för andra kulturer och uppfattnin-
gar som är det som gör att vi ut-
vecklas till bättre människor. 
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Efter en rejäl middag på Cracker 
Barrel - en matkedja med mycket god 
mat och amerikanskt stora portioner 
- satte vi oss på porchen och pustade 
ut i deras gungstolar i den varma 
septemberkvällen och pratade om 
morgondagen, då vi skall köra vi-
dare till Canyon de Chelly som blev 
ett National Monument 1931.
 
Som vanligt startade vi tidigt efter en 
sedvanlig motellfrukost. 
Det här ska bli extra spännande ef-
tersom Canyon de Chelly är ett rela-
tivt okänt turistmål även för de flesta 
amerikaner. Vi körde på nästan spik-
raka vägar i Navajoindianernas 
reservat.

I god tid hade vi bokat in oss på The 
Thunderbird Lodge, det enda motellet 
inne i Canyon de Chelly. Rummet var 
mycket fräscht och rymligt, inrett helt 

Canyon de Chelly 
National Monument

Under en månadslång resa i sydvästra USA där vi hade besökt Monu-
ment Valley National Park, Grand Canyon National Park, Petrified Forest 
National Park och Bandelier National Monument är vi i Gallup på Best 
Western Inn and Suite, Arizona i skymningen.  Vårt nästa resmål är 
Canyon de Chelly och vi har valt att övernatta i Gallup, som är den 
närmaste större staden före Canyon de Chelly. 

Text och foto:  Margaretha Ek, Sverige

99
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i indiansk stil. Motellet låg i en dunge 
med imponerande Cottonwood träd. 
Efter att ha parkerat bilen och packat 
upp var det dags att utforska området. 
Här fanns också en stor restaurang. På 
väggarna hängde det vackra mattor 
som var vävda av Navajoindianerna. 
Naturligtvis fanns där också en sou-
venirshop. I shoppen beställer man 
också olika guidade turer och det var 
där man fick den mesta informationen 
om parken. Vi möttes av en glad indi-
ankvinna som välkomnade oss och 
hon berättade vad som fanns att göra 
i området. Vi hade läst på en hel del 
och även bokat in oss på en halvdags-
tur i förväg. 

Damen berättade om olika turer 
man kunde ta – jeepturer (hel- eller 
halvdagsturer) – privat jeeptur – rid-
turer – promenader. Alla guiderna är 
indianer och födda inom reservatet. 
Även inträdesavgifterna går till indi-
anerna i reservatet och deras barns 
studier.

Visitor Center är öppet hela året mel-
lan kl 8 och kl 17, parken likaså.

Vi var ett sällskap på 8 personer i 

jeepen som tog denna halvdagstur. 
Guiden hälsade oss välkomna och 
så bar det av på skumpande vägar – 
läs stigar. Jeep är ett måste – det var 
mycket lös sand och djupa hålighe-
ter - vilken upplevelse! Det var en så 
vacker och annorlunda natur. Det 
var grönt och bördigt. Vi åker i bot-
ten på canyon och tittar upp på 300 
meter höga klippor. Fortfarande bor 
det ca 10 familjer här med boskap; 
mestadels hästar och får. Indianerna 
odlar mycket grönsaker, alfalfa och 
persikor. Vilken härlig känsla att möta 
alla dessa fritt gående hästar! Guiden 
stannade vid många intressanta 
sevärdiheter sedan urminnes tider. 
Hans vänlighet, kunnande och berät-
tande egenskaper gjorde att det blev 
en oförglömlig tripp.

Här och där på klipporna kunde man 
se klippmålningar av hästar och män-
niskor. Vår guide berättade vad alla 
tecknen betydde och dess historia. 
Det finns en del ruiner av bostäder 
insprängda i klipporna. Den mest 
berömda boningen är The White 
House från 1200-talet. Den byggdes 
av Anasazifolket vilket betyder ”dom 
forntida” . Byn bestod av 30-50 rum. 

Anledningen till att den byggdes så 
högt ovanför marken var dels som 
skydd från fiender dels som skydd för 
översvämningar. 
Långt inne i dalen i 33 graders 
värme stannade vi för att ta en paus, 
sträcka på benen och dricka vatten. 
Naturligtvis fanns där indianer som 
satt upp sina bord med silver- och 
turkos smycken och det var klart att vi 
alla ville köpa! 

Det tog oss ytterligare ca 1 timme på 
dessa vägar innan vi var framme där 
vi började. Lite ömma i baken gick vi 
av jeepen och gav vår guide en varm 
applåd och dricks för all den informa-
tion vi fått.
 
Det kändes skönt att komma tillbaka 
till rummet och ta en dusch och vila 
lite. Hungriga som vi var gick vi till 
restaurangen och åt en typisk ameri-
kansk middag. Det vill säga en stor 
stek med bakad potatis och jello med 
vispgrädde till efterrätt!

Vi började andra dagen med en 
förhållandevis enkel frukost innan vi 
satte oss i bilen för att utforska mer av 
denna underbara canyon. Fördelen 



1111

med Canyon de Chelly är att den är 
relativt ny som turistmål. Det är inte 
långa köer till varken parkeringar, 
jeepturer eller mat!

Tur att det finns AC i bilarna! Redan 
denna morgon var det ca 30 grader 
varmt, när vi började vår bilfärd – först 
åkte vi på The North Rim Drive. Där 
fanns det många utsiktsplatser och inte 
långt att gå till kanten av Canyon. Här 
och där pratade vi med indianerna 
som satt och gjorde smycken. De var 
väldigt tillmötesgående, även om man 
inte köpte något. Dom var villiga att 
prata om sina förfäder och hur svårt de 
hade haft det i gången tid och hur dom 
lever idag. Det var inte svårt heller 
att fotografera när de satt och gjorde 
sina smycken och det kändes bra att 
få ge en slant även om man inte köpte 
något. Utefter vägen fick man se upp 
för hästarna som gick fritt och vi såg 
även antiloper som hoppade omkring. 

Efter ett par timmar vände vi så åter 
till The Thunderbird Lodge och åt 
lunch. Vi vilade en liten stund på vårt 
rum och sedan tog vi bilen och åkte 
iväg till The South Rim Drive. Vi par-
kerade bilen och gick utmed kanten 

av canyon och plötsligt så var den där 
– ”The Spider Rock”. Imponerande! 
Vilken vy och vilken utsikt! 
Där står denna 240 meter höga 
klippa av sandsten alldeles ensam. 
Erosionen började ”skapa” denna 
spira för 230 millioner år sedan! Man 
kan se den från the South Rim Drive 
eller nere från dalen vid heldags-
turen. Navajoindianerna tror att det 
är The Spider Women som bor där! 
Det finns många skrämmande berät-
telser om Klippan. Den används ofta i 
TV-reklam och filmer.

Det känns bra att ha både jeepturen i 
dalen och bilturen på kanten av can-
yon att minnas.

Nu mot Holbrook med diverse stopp 
på olika Trading posts. 
Det känns underbart att veta att vi 
skall åka omkring i Arizona, New 
Mexico, Utah och Colorado i ytterliga-
re 2 veckor!

Väl hemkomna till Sverige och hösten 
så finns det inget härligare än att tän-
da brasan, ta fram bilderna - minnas 
och börja planera för nästa USA-resa! 



Josephine 19, jobbade på Willys stor-
marknad i Nacka hela sommaren 
för att spara ihop pengar till sitt livs 
drömresa till Australien. I september 
lyfte planet mot det stora äventyret 
Down Under där Josephine tillsam-
mans med sin kompis Andrea ska 
blanda arbete och äventyr. 

Jag har alltid velat resa och se mig 
om i världen så därför var det var 
en självklarhet att åka iväg efter 
gymnasiet. Mina föräldrar har rest 
mycket och har också ett förflutet 
inom resebranschen så jag reste 
mycket som barn. Min mamma reste 
till Nya Zeeland som ung i början på 
70-talet. Då var det väldigt ovanligt 
att göra ett sådant äventyr. Dessutom 
åkte hon med lastbåt och inte flyg dit, 
vilket tog ett par veckor men det var 
både billigt och ett mer äventyrligt 
alternativ. 

Planerna är att de ska stanna i 
Australien ungefär 7-8 månader. 

Allt beror förstås på hur det blir med 
jobb och hur de trivs med tillvaron i 
Australien. De har också planerat för 
en rundresa i Asien som avslutning så 
det hänger lite på hur mycket pengar 
de behöver få ihop. 

- I december ansluter ytterligare en 
kompis och då är tanken att vi ska 
vara lediga ett litet tag för att åka ut till 
stora barriärrevet, berättar Josephine. 
Här ska vi snorkla och bara njuta hade 
vi tänkt. Efter det vill vi se Sydney och 
ta oss ytterligare nästan 100 mil ner till 
Melbourne.

Josephine berättar att de valde att 
resa till Brisbane och börja resan där 
eftersom Andrea har familjevänner i 
staden Varsity Lake som ligger en bit 
utanför Surfers Paradise. Från bör-
jan hade de tänkt att de skulle jobba 
och bo i Surfers Paradise men de 
kände ganska snabbt att staden inte 
var något för dem. Brisbane passade 
bättre.

Lätt att hitta boende
Att hitta boende var inget som helst 
problem. Det finns gott om hostels som 
är mycket prisvärda. Det finns många 
fördelar med att bo på hostel, inte 
minst för att man träffar mycket män-
niskor. - Det är lätt att få kontakt, man 
tipsar varandra om jobb och man 
träffar människor från hela världen. 
Eftersom de flesta stannar ett tag blir 
man som en enda familj. 

Josephine och Andrea valde att bo på 
City Backpackers, ett hostel som ligger 
ganska centralt i Brisbane. Det är med 
lite sorg i hjärtat som de nu ska lämna 
stället för att åka vidare för fruktplock-
ning i Bundaberg. 

- Vi kommer att plocka olika frukt varje 
dag vilket gör att det inte blir lika en-
formigt. Lönen är 17 dollar per timma 
och det är ganska hyfsat.

Working Holiday Visa
Det är smart att ansöka om ett working 

Text:  Åsa Löfvendahl  Foto: Heinz Rettig 

Working Holiday 
i Australien
Jag har alltid velat resa och se mig om i världen så därför 
var det var en självklarhet att åka iväg efter gymnasiet. 

12

Josephine, 19 år
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Working Holiday visa
 
•	 Du ska vara mellan 18 och 30 år.
•	 Du ska vara svensk medborgare
•	 Du får inte ha barn.
•	 Syftet med resan ska vara 

semester med möjlighet att ta 
småjobb under resan för att 
dryga ut reskassan.

•	 Du ska ha minst AUD 5 000 till 
ditt förfogande plus pengar till 
flygbiljetten (dvs. ca 32 000:- to-
talt) – detta ska inte intygas vid 
ansökningstillfället, med vid 
ankomsten till Australien kan de 
be att få se ett kontoutdrag.

•	 Beroende på typ av jobb måste 
du i vissa fall kunna doku-
mentera att du är fullt frisk i form 
av en godkänd röntgen- och 
läkarundersökning. (Källa My 
Planet)

holiday visa på den resebyrå som 
man bokar biljetten på. Det kostar 
pengar, omkring 1500 kr. Det är sam-
ma pris som om man skulle ansöka på 
plats i Australien. Fördelen att söka 
det hemma är ju att man slipper vänta 
och kan börja söka jobb direkt. 

Att få jobb
Även här i Australien märks finan-
skrisen Det är inte så lätt att få jobb 
som alla påstått, och att bara få ett 
ströjobb någon enstaka dag och sen 
dra vidare är inte aktuellt. Självklart 
beror det på vilken typ av jobb man 
söker och vilken erfarenhet man har 
såklart.

- Vi sökte efter bar- och caféjobb men 
det blev kalla handen när vi inte hade 
tidigare erfarenhet. Dessutom är det så 
att om man ska servera alkohol krävs 
en speciell utbildning som tar en dag 
att gå och som kostar 65 dollar. Många 
ungdomar söker jobb på gårdar ute 
på landsbygden och eftersom det 
finns just många gårdar är det gan-
ska lätt att få jobb på någon av dem.  

Josephine berättar att det är bra att 
man i förväg gjort ett bra CV som man 
kan lämna när man går runt på lite 
olika ställen och söker jobb. Det finns 
också så kallade work clubs överallt. 
Vissa tar betalt för att bli medlem men 
på det hostel tjejerna bott på var det 
gratis. Företag kommer till dessa work 
clubs och söker personal, sedan får 
man kontaktuppgifter till företaget 
och får kontakta dem på egen hand. 
Självklart får man mer hjälp om man 
betalar en work club. Men det hand-
lar mest om jobb ute på olika gårdar 
och långt bort från städerna. 

Utåtriktade Australiensare
De första veckornas intryck av 
Australien är odelat positivt. 
Australiensarna är mycket trevliga 
och utåtriktade. Josephine menar 
att det är inte bara ett ytligt ”hej 
utan de är verkligen uppriktigt in-
tresserade och otroligt hjälpsam-
ma. Man umgås gärna över en 
barbeque och i så gott som var-
enda park finns de uppställda grill-
platser som man kan använda.  

Vi ser fram mot en fantastiskt spän-
nande tid här i Australien. Ska man 
ge andra några tips så är det att man 
måste vara villig att dela med sig, 
prata och våga ta kontakt med olika 
människor. Vi har också förstått att 
det inte går att planera allt i detalj i 
förväg. Här får man ta saker som det 
kommer. Man måste vara villig att 
dela med sig, prata med människor 
och ta saker som dem kommer. 

14



Vänskapsföreningarna övergår till ett nytt 
administrationssystem och det medför att 
alla medlemmar får ett nytt medlemsnummer. 
Ditt nya medlemsnummer står överst på 
baksidan av denna tidning. Klipp gärna ut 
det och använd det som medlemskort.

Du behöver ditt medlemsnummer när du beställer 
resor hos Jysk Resebyrå, om du vill handla i vår 
webbshop eller om du vill få tillgång till alla nivåer 
på hemsidan. Du skall också ange ditt medlems-
nummer när du anmäler dig till arrangemang hos 
Vänskapsföreningarna eller utnyttjar erbjudanden 
hos våra andra samarbetspartner.

På vår hemsida www.curiousexplorer.se kan du nu 
logga in på din egen sida. Där kan du se de upplys-
ningar vi har om dig. Här kan du ändra adress, lägga 
till eller ändra e-postadress samt se inbjudningar till 
olika medlemsarrangemang. För att logga in skall du 
använda den e-postadress och lösenord som också 
finns på baksidan av tidningen.

Du loggar in på följande sätt: 
Gå till www.curiousexplorer.se och klicka på 
“Medlemskap”. Slå in e-postadressen och lösenord 
och klicka Login.

När du kommer till din sida kan du gå till ”Min profil” 
och vidare till ”Mina upplysningar”/”Privata upplys-
ningar” för att göra ändringar. Du kan bl a ändra din 
e-postadress och lösenord, så att de är lättare att 
minnas. Kom ihåg att klicka på ”OK”. Det är viktigt 
att vi får din rätta e-postadress så att vi kan sända 
nyhetsbrev, reseerbjudanden och annan relevant in-
formation till dig. 

När du har ändrat din epostadress kan du nästa gång 
du loggar in sätta ett √ vid Automatisk login.

Medlemssidan är på danska, men du kan ändra den 
till engelska om du vill. När du är inloggad gör du det 
vid “Regionala inställningar”.

Först när du är inloggad kan du läsa om kommande 
arrangemang, upprätta eller anmäla dig till intresse-
grupper, t ex om du vill kommunicera med medlem-
mar som har samma intressen som du, samt ladda 
ner gamla nummer av medlemstidningen Curious. Vi 
kommer fortlöpande att lägga till fler finesser, så håll 
koll på www.curiousexplorer.se, som kontinuerligt 
uppdateras.

Det kan vara så att de ändringar du har lämnat till oss 
om din e-postadress inte är registrerade. Vi beklagar 
detta, som beror på tekniska omständigheter. Vi ber 
dig därför att själv ändra eventuella felaktigheter på 
det sätt som nämnts ovan.

Om du inte har tillgång till en dator eller inte känner 
dig bekväm med att använda den, behöver du inte 
bry dig om ovanstående. Du kan fortfarande ringa till 
sekretariatet och meddela adressändringar och 
annat, och du kommer fortfarande att få medlems-
tidningen Curious precis som tidigare.

Vi hoppas att du uppskattar vårt nya 
medlemssystem och att du hör av dig 
om du har problem eller frågor.

Nytt  medlemssystem 
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Information från vänskapsföreningen 
för Kanada och USA

Styrelsen har hittills under hösten haft ett möte hos 
sekreteraren i Bankeryd. Aktiviteter för medlemmarna 
kommer att anordnas i Gävle och Karlstad.

Den 21 oktober anordnas i Gävle en reskväll med Alaska 
som tema. Bildvisning och reseberättelse. Lokal annon-
sering.

Den 18 november ordnas i Karlstad en reskväll kombin-
erad med enskild reseinformation och rådgivning i sa-
marbete med Jysk Resebyrå. Temat för reskvällen blir ”I 
emigranternas spår”.

För presentationen och bilderna svarar Axel Sandahl. 
Lokalen för både informationen/rådgivningen som star-
tar kl.15.00 och reskvällen som börjar kl 19.00 är i Sverige 
Amerika Centret i landshövdingens residens. Lokal an-
nonsering kommer att ske. Möjligheten att delta i en grup-
presa till de svensk-amerikanska bygderna kommer att 
presenteras under kvällen.

Marie Östlund och Axel Sandahl har på styrelsens upp-
drag besökt vår samarbetspartner Jysk Resebyrå i Oslo 
den 13 oktober för att diskutera produktutbudet till USA 
och Kanada. Vice Vd i Jysk Resebyrå Niels Amstrup från 
Århus presenterade ett helt nytt omfattande produktut-
bud för USA samt informerade om ett liknade utbud för 
Kanada som snart är färdigt. Hemsidan på svenska hos 
Jysk Resebyrå kommer att vara klar i början av decem-
ber. Därigenom kommer vi alla att kunna ta del av hela 
produktutbudet.

Vi fick också en mycket god kontakt med resesäljarna 
Andreas Englund och Malena Kindgren som båda är 
svenskar.

Styrelsen kommer också att ha ett möte i slutet av novem-
ber för bl a summering av de uppdrag ledamöterna haft 
under hösten att försöka få kontakter med andra förenin-
gar som bedriver olika inriktningar eller intressen riktade 
mot Kanada eller USA.  Utvärdering av höstens aktiviteter 
och planering av vårens aktiviteter ska behandlas. Har 
du önskemål om aktiviteter hör av dig till undertecknad. 
Adressen finns på insidan av tidningen.

Till sist: Hur är det med dina resplaner? Går du i tankar att 
resa västerut eller kanske jorden runt till någon av de övr-
iga vänskapsländerna Australien eller Nya Zeeland? Ta 
kontakt med Jysk Resebyrå i Oslo som har stort kunnande 
och utbud. Telefonsamtalet på  0734/222488 kostar bara 
som ett lokalsamtal. Som medlem i vår förening har du 
5% rabatt på hela arrangemanget du bestämmer dig för.
Jysk har även ett stort utbud i Asien främst Thailand och 
Filipinerna men även Sydamerika och Sydafrika. Många 
av dessa går att kombinera i samband med långresor 
men kan också köpas som enstaka destination med sam-
ma villkor om ovan.   

Axel Sandahl
Ordförande

FÖRENINGSNYTT
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Information från vänskapsföreningen 
för Australien och Nya Zeeland

Det händer mycket nu. Äntligen – säger säkert många 
medlemmar. När detta skrivs har vi arrangerat en didjer-
idukurs, en vinprovarafton och två temakvällar om att 
cykla i Australien. Vid dessa tillfällen lottas två resecheck-
ar à 2.500 kronor ut bland medlemmarna och de som blir 
medlemmar vid respektive arrangemang. Vi planerar 
också att arrangera ett möte om Working Holidays i år. 
Håll utkik på hemidan www.curiousexplorer.se. Därefter 
är det dags att planera vårens aktiviteter och till detta in-
bjuder vi medlemmarna att inkomma med förslag både 
beträffande innehåll och plats. 

Det lönar sig att bli medlem. Tvåpresentkort à 1.500 kro-
nor lottas ut bland medlemmar som betalar/förnyar sitt 
medlemskap fram till årsskiftet. Vi har på prov under detta 
halvår antagit en logga för föreningen. Tyck gärna till! 
Skall vi behålla den eller inte? Under hösten har vi också 
slutit ett avtal med Scandic Hotels på samma villkor som 
andra organisationer – se hemsidan. Varje gång du bokar 
rum på ett av Scandic Hotels 152 hotell i Skandinavien och 
Europa ber vi dig göra detta på vår hemsida. Du får in-
gen rabatt för detta, men Vänskapsföreningen får en viss 
provision beroende på hur många bokningar som görs. 
Denna provision kan vi använda för att utverka ännu bät-
tre förmåner för dig som medlem. 

Här följer en kort sammanfattning av det första av höstens 
arrangemang. Lördagen den 10 oktober arrangerades 
en didjeridukurs i Uddevalla med Lars Wallin som lärare. 
Deltagarna fick lära sig allt om det aboriginska instru-
mentet didjeridu, dess ursprung i Arnhem Land och hur 
man spelar traditionellt i östra respektive västra Arnhem 

Land. Dessutom redogjordes för skillnaden på Yidaki och 
Mago, aboriginernas egna namn på instrumentet didjer-
idu. I kursen fick deltagarna inledningsvis lära sig hur 
man får ljud, därefter ljudvariationer där man även an-
vänder rösten. Därefter fick de lära sig hur man spelar ryt-
mer, både traditionella och moderna . Det svåraste steget 
är kanske det som kallas cirkulationsandning, något det 
också övades på i samband med kursen. Medlemmar i 
föreningen fick delta till rabatterad kostnad.

Vi vill gärna ha en nära kontakt med våra medlemmar 
och uppmuntrar dig att höra av dig med förslag på det 
som du tycker att Vänskapsföreningen skall syssla med.

Bästa hälsningar

Erwin Apitzsch
Ordförande

Nordmannavägen 4, 224 75 Lund
Tel 046-14 48 65 (bostad), 0708-14 48 65 (mobil)
E-post: erwin.apitzsch@curiuosexplorer.se

FÖRENINGSNYTT
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Oslo                     
0734-222488  (Svenskt minutpris) 

   www.jyskresebyra.se

Gruppresa till Australien

USA:  Roadtrip i bil - The West

Drömmer du om att uppleva USA, så är en tvättäkta amerikansk 
roadtrip ett av de bästa sätten att låta sig hänföras av landets 
mångfald. På denna roadtrip, där hyrbil, vägbeskrivningar och logi 
är inkluderade, får du bl a se nationalparkerna 

Grand Canyon, Zion Canyon och Yosemite. Dessutom får du uppleva 
den aldrig sovande staden Las Vegas, Utahs röda berg, Mojaveöknen, 
den danskpräglade staden Solvang, San Fransiscos charmerande 

kustlinje samt den natursköna turen längs Stilla havskusten.

15 dagar från bara  kr. 13.695  -  du sparar kr. 720!
inkl. fl yg, hyrbil, vägbeskrivning och alla övernattningar

NYA ZEELAND: Roadtrip – frihet med husbil

Kom till det sköna Nya Zeeland som bjuder på en fantastisk natur 
och en mängd äventyr. Här kan du bl a vandra i regnskogar, gå på 
glaciärer, se gejsrar och vulkaner, paddla kajak och simma med 
delfi ner.
Denna 21-dagarstur företas i en hyrd husbil, som ger stor frihet att 
utforska landet i eget tempo. Planera rutten så att du eventuellt 
hinner med höjdpunkterna på både nord- och sydön – och upplev 
spännande storstäder med sitt sprudlande liv, mäktiga vulkaner 
och glaciärer, läckra sandstränder, Rotoruas termiska områden och 
den intressanta maorikulturen.

Upplev Sydney, Outback, Tasmanien, Great Ocean Road och Stora barriärrevet.
Aktiv semester med fokus på australisk natur och kultur med experten Hanne Bache.

Jysk Resebyrå erbjuder en spännande rundresa med en erfaren skandinavisk reseledare. Resans fokus är den australiska kulturen och naturen, där
deltagarna kommer att få enastående och oförglömliga upplevelser. Vi får vara med på vandring i Sydney, på Tasmanien, i det centrala ökenområdet, i 
den tropiska regnskogen, och under havsytan vid Stora barriärrevet får vi uppleva en mångfald av färgrika koraller och fi skar.

Du får upplevelser som inkluderar Sydney, Tasmanien, Uluru (Ayers Rock), Kata Tjutja (Olgaerne), Watarrka (Kings Canyon), West MacDonnell Ranges,
Alice Springs, regnskogen i Queensland och Stora barriärrevet. Därtill kommer en mängd andra upplevelser. I det centrala Australien hamnar vi utanför 
de stora turiststråken, vilket ger goda möjligheter för att se djurlivet på nära håll. Här byts också hotellsängen ut mot en riktig australisk sovsäck, den 
traditionella ”swag” med inbyggt polstringsunderlag, så att vi kan somna med fri sikt på den fantastiska australiska stjärnhimlen. Det ingår även en 
övernattning i ett aboriginskt samhälle och vår värd kommer att ge oss en gedigen introduktion till deras kultur. Resan planeras med en preliminär 
start i april 2010. På hemsidorna för Jysk Resebyrå och den danska vänskapsföreningen med Australien/Nya Zeeland kommer inom kort information om 
program, exakta tider och kostnad. Notera att det endast fi nns ett begränsat antal platser på resan. 

För ytterligare information kontakta Peter Andersen på email pa@jysk-rejsebureau.dk eller per telefon +45 8620 7781.

21 dagar från bara   kr. 15.670  -  du sparar kr. 825!
inkl. fl yg och husbil
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B-Economique

Curious 2010
WA:s styrelse, som bl a är ansvarig för 
utgivningen av Curious, vill försöka att skapa 
teman i kommande nummer av tidningen.
Precis som tidigare ska vi ha artiklar från 
vart och ett av de fyra länderna som 
vänskapsföreningarna täcker.
Kan du bidraga med en artikel
(gärna med bilder) om

•	 Storstäder
•	 Kulturupplevelser
•	 Kulinariska upplevelser
•	 Idrott
•	 Djurliv

... då hör vi gärna från dig. 
Vi tror att sådana artiklar och tematiseringen 
kan öka läsvärdet av medlemsbladet
ytterligare, liksom det för dig som 
resande blir lättare att skriva om en 
begränsad del av din resa än om en
hel resa Vill du diskutera din idé 
till en artikel, är du välkommen att 
kontakta någon av oss i styrelsen.

Artiklarna, som trycks i bladet, 
belönas med ett mindre honorar. 
Vi ser fram emot ditt bidrag till vår 
artikelbank för Curious 2010.


