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Erena Rhöse - en värmländsk maoriprinsessa 8
I Australien går den gångna sommaren till historien som
den varmaste någonsin i landets väderlekshistoria. Alarmerande
och lite skrämmande med klimatförändringen som ytterligare förvärrat situationen. Detta hindrar dock inte Australien att för tredje
året i rad knipa första platsen som det bästa landet att bo i. I mars
besökte jag TUR-mässan i Göteborg där Australienresor samarbetade med Down Under och delade ut senaste numret till alla blivande Australien- och Nya Zeelandresenärer.
Jag träffade också en livs levande maoriprinsessa, ett fantastiskt möte som ni kan läsa mer om i detta nummer. Möt Erena
Rhöse, maoriprinsessan på sidan nio. Ni som läst min krönika tidigare vet att ett av mina fritidsintressen är att spela musik i mitt
band Lars Wallin & The TribeLars. I mars var jag i Paris för att
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spela in den nya skivan Rue de mémoire tillsammans med Touregmusiker från banden Atri N´Assouf och Tarlamt. I sommar väntar
turnéer i Europa.
På tal om musik, såg ni SVT’s dokumentär om det nya musikundret från Sverige Avicii och hans turné i Australien? Om inte
så rekommenderas detta varmt. Inför publiksiffor på cirka 50 - 60
000 personer per kväll fick han ungdomar att dansa i Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, och Perth. Om ni frågar ungdomar i
Australien om de kan nämna någon svensk så är det nog just Avicii
som blir svaret. Frågar ni någon av de äldre blir nog svaret för da-
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gen Raoul Wallenberg, som nyligen utnämnts till hedersmedborgare i Australien, den första i historien.
Ha nu en riktigt fin sommar med sol, bad och ljuvliga sommarkvällar. Fortsätt att skicka reseberättelser till oss och glöm inte
att starta en studiecirkel på Studiefrämjandet.

Lars Wallin
Chefredaktör
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OrdförandeN
Erwin Apitzsch

har ordet

Vad gjorde man i Australien den 18 maj kl 05.00? Jo, man tittade på
live-sändningen från Eurovision Song Contest i Malmö. Att denna europeiska företeelse har fått en så stor genomslagskraft i en annan kontinent
att människor är beredda att stiga upp så tidigt på en ledig dag, får väl
anses vara anmärkningsvärt.

Idag anpassas studiemedlen efter prisnivån i olika länder. Enligt ett
regeringsförslag skall dock alla svenska utlandsstudenter få samma ersättning. Om förslaget går igenom, innebär det sänkta studiemedel för svenska studenter i Australien och Nya Zeeland. När vi är inne på studenter kan
nämnas att vi under våren har kontaktat Sveriges Förenade Studentkårer,
men ännu inte fått något svar på vår invit om ett samarbete.

Aboriginen Adam Giles tillträdde i mars som regeringschef i Northern
Konkurrensen inom flygbranschen är enorm. Det gäller att locka
resenärer till det egna flygbolaget. Det australiska flygbolaget Quantas
lanserade i mars en iPad på alla de 254 passagerarsäten i de 16 Boeing
767-planen som ingår i flygplansflottan. Passagerarna kan välja fritt mellan 200 timmars filmer, tv och musik och komponera ett alldeles eget
program. Än så länge kan det dock endast ske på inrikeslinjerna och till
Hawaii. Men vissa saker i programutbudet är inte tillgängliga. Filmer som
handlar om terrorism eller katastrofer finns inte. Inte heller filmer som
kan väcka rädsla och obehag till exempel människor som hålls inspärrade. Andra, för somliga, obehagliga företeelser såsom ormar och spindlar undviks också. Framtiden får utvisa om iPad är en framgångsfaktor.«

Territory. Han blev därmed den första aboriginen på en så hög post i Australien, vilket av landets premiärminister Julia Gillard betecknades som
ett historiskt ögonblick för aboriginerna. Tidigare i år erkände Australiens parlament formellt aboriginerna som landets första invånare.

En tråkig händelse inträffade på Nya Zeeland i början av året då en
man attackerades av en vithaj utanför Auckland och senare avled av sina
skador. Risken för hajattacker är ständigt närvarande, men som tur är,
är det relativt få som slutar med dödsfall. Sedan 1837 har 14 dödliga
hajattacker rapporterats, det senaste 2009 då en kajakpaddlare angreps
och dödades.
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Ett av Nya Zeelands mest attraktiva
utflyktsområden är Fiordland National Park beläget på södra delen av
Sydön. Av de totalt 14 nationalparker
som finns i landet är detta den största. Lika stor som Belgien och jämför
vi med en annan känd nationalpark,
Grand Canyon i USA, är denna dubbelt så stor. Text & Foto: Tomas Eisner

Doubtful Sound
- en fantastisk del av Fiordlands

ter. På vår tur såg vi många olika sjöfåglar, bland annat flera arter av albatrosser men även en koloni av pälssälar.

I Fiordlands National Park ligger bland annat Milford Sounds, som
är den mest kända och därmed mest besökta nationalparken. Här finns
också flera sjöar, som Lake Te Anau som är störst, men också Lake Manapouri som kan sägas vara porten till Doubtful Sounds, den andra och
mindre kända fjorden i området.
Milford Sound har blivit mycket känd tack vare The Milford Track. Det
är en mycket omskriven vandringsled som det tar runt fyra dagar att vandra
i sin helhet. Leden är mycket naturskön och lockar många vandrare varje år.
Fiordlands sägs vara ett av världens ”blötaste” områden. Den genomsnittliga årsnederbörden är en bra bit över 5 000 mm. Fem meter regn är
väldigt mycket, så att lyckas pricka in en solig dag för en tur är inte särskilt
sannolik. Så blev det inte heller för oss, men vi hade inte heller förväntat oss
det och kunde känna oss rätt nöjda ändå.
Innan vi åkte läste vi om både Milford Sounds och Doubtful Sound
och bestämde oss för att välja det sistnämnda. En anledning till det var en
trevligt upplagd dagsresa med buss, men också en hel del tid på båt som ger
dig större frihet att röra dig under färden och se mer av naturen.
Det finns flera arrangörer för resor till nationalparken. Vi valde att resa
med Real Journeys, som är den största arrangören av resor till Doubtful
Sound. Det finns några olika varianter av resor beroende på tid, avreseort, övernattning eller dagsutflykt. Du kan starta din resa i Queenstown, Te
Anau eller Manapouri.
Vi valde att resa från Queenstown där en buss hämtade oss vid vårt
hotell. Efter en knappt två timmar lång bussresa anlände vi till staden Manapouri där vi klev ombord på en båt som tog oss tvärs över Manapouri
Lake till Manapouri Power Station. Denna kraftstation är intressant och i
vissa turer ingår ett besök där. Tyvärr fanns inte den möjligheten för oss i
det val av tur vi gjort, men vi kan rekommendera en sådan tur då det enligt
många är väl värt ett besök.
Doubtful Sound är 40 km långt från Deep Cove ut till det öppna havet.
Här är djurlivet fantastiskt med kolonier av flasknosdelfiner, pälssälar, blå
pingviner (världens minsta pingviner) samt mängder med olika sjöfågelar-

Hur kunde vi nu vara nöjda med att regnet forsade ner?
Vi hade hört att om man verkligen vill se Doubtful Sound bör man åka dit
vid minst två tillfällen. En gång i vackert väder och en gång i kraftigt regn.
Vid kraftigt regn uppstår nämligen en mängd temporära vattenfall som är
enastående att se. Vattnet forsar utmed bergssidorna och ger oss vyer som
inte skulle finnas där utan regnet. Guiden berättar att man uppskattar att
ungefär 200 mm regn faller den dagen.
Förutom fjordarna är detta ett paradis för den som tycker om att vandra. Hela 690 km vandringsleder finns enbart i denna nationalpark.
Nya Zeelands Ministery of Conservation som har ansvar för alla vandringleder över hela NZ anlägger och underhåller alla dessa leder på ett
fantastiskt sätt. Välbyggda leder som tål mycket regn och som anlagts med
största omsorg och tanke på att ge turisterna en underbar upplevelse av
såväl natur som sceneri.
Efter närmare 12 timmar på resande fot släppte vår buss av oss igen vid
vårt hotell i Queenstown. En mycket intressant och upplevelserik utflyktsdag var tillända.«

Manapouri Power Station började byggas 1963 för att kunna
förse Comalcos aluminiumsmältverk i Bluff (171 kilometer
bort) med elektricitet. Det togs i bruk 1971 och har sedan dess
levererat ström till smältverket och andra delar av Sydön. Det
fanns inga vägar så man fraktade allt material med båt via fjorden
Doubtful Sound. Det förklarar att det tog så lång tid att färdigställa dammen. För att sedan kunna ta materialet från fjorden till
dammbygget lät man bygga 22 km väg. Det tog två år och är den
dyraste väg som byggts på Nya Zeeland. Tack vare denna väg kan
nu turister ta sig till Doubtful Sound utan en lång omväg på båt.
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Åtta timmars iskall simning mellan Syd- och Nordön på Nya Zeeland är avklarad.
Nu är Anna-Carin Nordin ett steg närmare att bli första kvinna att klara en Ocean’s Seven.

Anna-Carin Nordin
på väg mot Ocean’s Seven

Text: Åsa Duffy

ner i gummibåten och få skjuts en liten bit in mot land. Sedan var det dags
att hoppa i vattnet och simma i land, ta sig upp och sträcka armarna mot
skyn och få klartecken att starta!
– Jag hoppade i det kalla vattnet och fick order från min kapten Philip
att köra på riktigt hårt de första 2-3 timmarna. Detta skulle ge mig fördelar
ute i farleden där de starka strömmarna skulle hjälpa mig i rätt riktning mot
Nordön. Anna-Carin berättar att simningen blev betydligt tuffare än vad hon
hade planerat. Hon höll i snitt ungefär 4 km i timmen under den första halvan
men det började blåsa upp kraftigt och strömmarna ändrade riktning.
– I nära två timmar var jag helt enkelt tvungen att simma mot den
kraftiga strömmen som drev mig bakåt, men till slut övervann jag strömmarna och tog mig äntligen över. Matningarna gick bra, simningen flöt på
och jag höll farten. Jag simmade en mycket rak linje över mot Nordön men
då började det blåsa. Och, som om det inte var nog med det, så ändrade
strömmen riktning och jag var tvungen att simma frisim baklänges utmed
kusten i nästan två timmar. Men sedan kom jag närmare land och då gjorde
vi ett försök att ta oss in och jag lyckades.
Den här typen av simning kräver en enorm fysisk och mental prestation. Man ska behärska höga vågor, starka strömmar och kunna uthärda simning i kallt vatten. Det krävs också noggrann planering, ekonomiska
resurser och support från lokala experter. Simningen har placerat svenskan
på delad andraplats i Ocean’s Seven rankingen. Det här är utan tvekan simvärldens absolut tuffaste utmaning och Anna-Carin laddar nu inför den
etapp som räknas som den tuffaste bland världens långdistanssimmare
nämligen Irländska kanalen som är känd för sina kraftiga strömmar och
enorma sjögång och med en temperatur på bara cirka 10 grader. Den etappen tar i genomsnitt 13 timmar. Endast en person har genomfört samtliga
sju Ocean’s Seven simningar. Det var irländaren och före detta rugbyspelaren Stephen Richmond som 2012 blev först och skrev historia. Lyckas
Anna-Carin blir hon första kvinna i världen att genomföra bragden.
Vi håller tummarna och önskar Anna-Carin all lycka till.«

Som ambassadör for Vänskapsföreningen här på Nya Zeeland blir
jag ofta kontaktad av olika personer som har frågor om allt från visumregler till hur man ska ordna med bilköpet på Nya Zeeland. I mars blev jag
kontaktad av Sveriges främsta långdistanssimmerska Anna-Carin Nordin,
som ville berätta att hon skulle simma över Cook Strait, en tuff simning på
26 kilometer mellan Nord- och Sydön på Nya Zeeland. Den 8 april genomförde Anna-Carin denna tuffa bedrift. Tiden blev otroliga 8 timmar och 17
minuter i en vattentemperatur på bara 13-15 grader. Simningen genomfördes dessutom utan våtdräkt, vilket är en regel för Ocean ’s Seven. Simningen placerar Anna-Carin på delad 2:a plats i Ocean’s Seven rankingen.
Målsättningen är att bli första kvinna att genomföra ”Ocean’s Seven” en utmaning där de främsta konkurrenterna är australiensiskan Penny Palfrey
och Mishelle Macy från USA. Ocean´s Seven innebar sju kanalsimningar
på sju olika kontinenter. Cook Strait är förutom Irländska kanalen en av
de tuffaste utmaningarna. Passagen är känd för sina starka strömmar, tuffa
sjögång och inte minst det kalla vattnet. Tilläggas kan att vattnet är ganska
hajrikt, men det var inget som verkade bekymra Anna-Carin.
– Det värsta var att jag började få ont om tid då jag fick vänta ut den
kraftiga blåsten som uppstod när det var planerat att jag skulle simma. Mitt
program var upplagt så att jag inledde med intensiv träning under 10 dagar och planen var att kunna genomföra Cook Strait mellan den 3 och 7
april eftersom hemresan var planerad till den 8 april. Anna-Carin väcktes
strax före fem på morgonen och det var bara att kliva upp för kapten Philip
Ruch kom för att hämta henne for att bege sig till marinan där den stora
följebåten låg. Nu bedömde man nämligen att väderförhållandena gjorde
att simningen skulle kunna bli genomförbar. Klockan 6.30 satte de kurs
mot Sydön och platsen där hon skulle starta. Resan dit tog en dryg timme
och Anna-Carin passade på att vila en stund under överresan. Väl framme
packades allt som skulle vara med i livräddningsbåten, och maten. Medan
besättningen fixade med detta var det dags för Anna-Carin att dra på sig
baddräkt, badmössa och smörja in kroppen med lanolin och sedan kliva
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Linda Olsson

- svensk författare på Nya Zeeland
Berättelsen utspelar si
och den handlar om en g på Nya Zeeland
en liten maoripojke på stkvinna som träffar
randen.

Text: Åsa Duffy

Författarinnan Linda Olsson är bosatt i Auckland i Nya Zeeland sedan 1990 och hennes uppmärksammade debutroman Nu vill jag sjunga
dig milda sånger kom ut 2005. Boken är översatt till flera språk och blev
omåttligt populär i Nya Zeeland där den först gavs ut. Kritikerna i Nya
Zeeland älskade det exotiskt svenska som skildrades i boken. I Sverige
kom boken ut först året därpå. Linda Olsson föddes i Stockholm 1948, är
utbildad jurist och arbetade många år inom bankväsendet. Hennes före
detta makes arbete gjorde att familjen flyttade till Nya Zeeland i början av
1990-talet. I Nya Zeeland började hon på en universitetskurs för blivande
författare och på den vägen är det.
Berättelsen utspelar sig på Nya Zeeland och den handlar om en kvinna som träffar en liten maoripojke på stranden. Deras vänskap utvecklas
till något mycket speciellt för dem båda. Kvinnans förflutna kommer upp
till ytan och man vävs in i hennes förgångna som hon sedan försonas
med. Berättelsen är gripande och handlar om barns ensamhet och inte
minst utsatthet. Som läsare sveps man bara med i handlingen och hennes
sätt att skildra människor är mycket intressant.
Lindas alla böcker handlar om kärlek och vänskap och hon skriver
med ett enkelt språk, beskrivande och vackert. Lindas skrivmodersmål är
engelska och hennes senaste bok skrevs i två versioner och det är första
gången som hon själv skrivit på svenska. De två tidigare böckerna översattes nämligen inte av henne själv. Det var inte planerat att hon skulle skriva
två versioner men orsaken var att hon drabbades av skrivkramp och fastnade. För att komma igång igen översatte hon då sin text till svenska. I
detta hittade hon en ny väg vidare i berättandet och nu finns boken i två
versioner men som inte är helt lika.
Lindas böcker har fått fantastiska recensioner i Nya Zeeland och det
spekuleras nu i om den senaste boken kommer att filmatiseras.
Jag ser redan fram mot hennes nästa bok.«
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Jag står vid perrongen på centralstationen i Göteborg och väntar. Tåget
har anlänt för länge sedan och de flesta passagerarna har redan klivit av
och försvunnit ut i folkvimlet. Kanske
har hon missat tåget? Det är då jag
får syn på henne, Erena Rangimarie
Rere Omaki Rhöse, en hövdingadotter och äkta maoriprinsessa som sakta närmar sig. Det är första gången
jag träffar Erena och det är svårt att
inte beröras av denna livssprudlande
kvinna. Vi slår oss ned på ett café och
beställer in kaffe och smörgås innan
jag får ta del av en makalös livshistoria. Erena skrattar och fnissar om
vartannat när hon berättar om hur
det kom sig att en maorisk hövdingadotter flyttade till det lilla samhället
Deje i Värmland.
Text: Lars Wallin - Foto: Josefine Lindvall

Erena Rhöse

- en värmländsk maoriprinsessa
den uteblivna festen. Bo visade Erena runt på båten, kärlek uppstod och
när det var dags för Bo och besättningen att lämna Auckland några dagar
senare flög Erena efter honom från hamn till hamn på Nya Zeeland.
Efter att Bo rest hem till Sverige höll de kontakt via telefon innan Bo återvände till Nya Zeeland och sin kärlek. Erena tog då med sig Bo till sin stam
för att presentera honom. År 1980 väntade en lång semester där de tillsammans reste runt i Europa. En resa som fascinerade Erena stort, framför allt
alla de olika språken och de vackra byggnaderna. En vecka efter att de anlänt
till Sverige gifte de sig. Några dagar efter bröllopet lämnade Bo sin Erena
tillsammans med sina föräldrar i Deje innan han var tvungen att ge sig ut på
sjön igen för att arbeta. Bröllopsresan hade de ju redan gjort, fast i omvänd
ordning, före bröllopet. Erena kunde inte ett ord svenska och svärföräldrarna
kunde inte ett ord engelska. Under de tre månader som Bo var borta hann
Erena köpa ett eget hus! Samma hus som de fortfarande bor i. När Erena via

Året var 1979 när Erena tillsammans med några arbetskamrater satt på
en hotellbar på Victoria Street i Auckland. De fick syn på en stilig man
med ett par märkliga skor på sig, träskor. De slog vad om och gissade varifrån han kunde komma, kanske Holland eller möjligtvis Schweiz. Erena
tog mod till sig och gick fram och frågade, en fråga som slutade med att
hon bjöds på en drink. Några dagar senare när Erena i arbetet besökte en
bar för att leta efter några unga flickor som hade avvikit från ett hem, stötte
hon återigen på mannen med de märkliga skorna. Sjömannen som hette
Bo Rhöse från värmländska Deje i Sverige ville återigen bjuda på en drink,
Erena tackade ja till ett glas apelsinjuice eftersom hon fortfarande arbetade.
Bo frågade om hon ville komma på en fest som han skulle besöka senare på
kvällen. Erena förväntade sig en stor fest med mycket folk men det visade
sig vara ombord på båten och endast Bo som sällskap. Erena hade med sig
en manlig vän för säkerhets skull, en vän som kanske blev lite besviken på
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– Jag kommer så tydligt ihåg nära-döden-upplevelsen. Efter den betraktades jag nästan som ett spöke, som måste föras tillbaka till livet genom olika
processer, bland annat genom att grävas ner i jorden. Det var hennes äldre
släktingar som svarade för denna hennes introduktion i gamla traditioner.
– Det är kanske tack vare dem som jag ser världen som jag ser den. Jag
känner stor tacksamhet till mina förfäder, försäkrar hon.
Den maoriska kulturen är baserad på sju element. Jord och eld är de
som dominerar den första boken, om Erenas barndom. I nästa tänker hon
huvudsakligen skriva om vattnet, säger hon. Tanken är att trilogin ska täcka
hela hennes liv fram till nu.

telefon på sin brutna svenska berättade för Bo att hon köpt ”Et hos”, trodde
Bo att hon köpt en ”horse”, häst. Det svenska språket lärde sig Erena genom
sina svärföräldrar och på all tid hon spenderade på sjukhuset i Karlstad. Erena berättar att hon i början inte riktigt förstod sig på den svenska vintern.
Sent i oktober satt hon på marken för att försöka plantera, svärmor ropade på
henne och försökte förklara att detta inte var möjligt. Nedkylningen orsakade
sjukdomar och sjukhusvistelse. I mitten av 80-talet började Erena träffa andra
svenskar och arbetet med att sprida kunskap om hennes kultur inleddes.
I den samiska kulturen fann hon ett folk och kultur som påminde om
hennes eget. De tror på samma saker, berättar hon, och de förstår utan att
man behöver förklara. Markfrågor och moder jord är något som engagerar
Erena. Ju mer upplysta västerlänningar blir desto mer orädda blir de att förlora allting och man börjar förstå att mark betyder mer än bara mark. Det är
en av de största frågorna för oss urbefolkningar, vi har ett ansvar att ta hand
om vår mor. Vi vet vem hon är, vi känner till exempel till vår släkting skogen.
Erena berättar vidare om sitt möte med Påven. Det var i samband med
en parapsykologikonferens i Italien. Erena blev inbjuden till samtal om moder jord med Påven, istället för den traditionella kyssen på hans hand fick
Påven en kram (Han kramade tillbaka) samtidigt som vakterna försökte
avbryta det hela. Signora, signora ropade de, berättar Erena och skrattar.
Erena är idag verksam över hela världen som föreläsare och sångerska,
men kanske främst som företrädare och taleskvinna för jordens minoritetsfolk, urbefolkningar och inte minst Moder Jord.

Erena, Mana Maori - En dokumentärfilm om Erena Rhöse av Eva Akre
& Dan Nilsson.
Filmarna Eva Akre och Dan Nilsson följde Erena Rhöse under ett
händelserikt år: på resa till norra Sverige där hon träffar samiska vänner,
på spelningar med musikgruppen Earthbeat, framför datorn där hon letar
efter ett hus i Nya Zeeland och till sist tillbaka till hemlandet för att möta
släkten och för att ta några steg på vägen mot att bygga en Marae, maoriernas viktigaste byggnad. En film som senare denna kväll visades på filmfestivalen Native Vison i Göteborg.«

Flickan från Aotearoa heter boken om Erena som gavs ut 2011. Aotearoa är maoriernas namn på Nya Zeeland. Boken inleds med att den då sexåriga Erena är på väg att drunkna.

Maorisk hälsning rs Wallin
Erena Rhöse och La
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Foto: Lars Wallin

Föreningsambassadören svarar
Läsarfråga:

Läsarfråga:

Jag kommer att börja studera i Sydney och kommer att flytta ner med min
sambo och två vänner. Vi har inte hittat boende ännu, men har tittat en del
på sidor som gumtree. Min fråga är om du har några tips på hur vi ska gå
till väga med sökandet efter boende. Är det smartast att hitta något innan
vi åker, är det för tidigt nu med tanke på hyran? Är risken att bli lurad stor?
Eller är det ett bättre alternativ att hitta på plats och är det tillräckligt enkelt
med så kort varsel? Vi har en maxbudget på cirka 16 000 kr/mån och vill
bo så centralt som möjligt för pengarna. Vad jag har förstått så innebär 1
bedroom samma som en svensk 2:a. - Peter

Hur gör man om man tappat bort emailutdraget på sitt WHV [Working Holiday-Visum] och inte heller har själva mailet kvar? Är i Australien och ska
söka jobb. Kan man få en kopia på e-visat skickat till sig? Det finns ju ingen
mejladdress eller nåt på immi.gov som man kan skriva och fråga. - Calle

Anders Svar: Hej Calle,
Enkelt: det finns en webbtjänst där du lätt själv kan trycka ut bevis på att
du har ett visum kopplat till ditt passnummer. Besök sajten www.immi.gov.
au/e_visa/vevo.htm hos det australiska migrationsverket så kan du.ta fram
dina borttappade visumdetaljer.

Anders Svar:

Hej Peter,
Hyreskontrakt hittar ni via sajten www.domain.com.au. Fixa vandrarhem eller
korttidshyr något de första veckorna och gå på visningar för lägenheter under
den tiden. Eftersom bostadsmarknaden är fri här i Sydney så kan ni säkra ett
hyreskontrakt genom att ha med pengar att bjuda över marknadshyran, eller
betala hyra i förskott. Gå på visningar och visa er skötsamma och intresserade.
Det låter kanske lite konstigt, men när jag flyttade till Sydney så säkrade jag min
lägenhet genom att betala sex månaders hyra i förskott. Har ni tur så hittar ni en
lägenhet som ni får skriva kontrakt på och då kan ni flytta in inom några veckor
efter att ha landat. Andra tips inför bostadssökandet; betala inget via Western
Union, och var medvetna om att det finns flera scams på Gumtree.com.au (som
är som Sveriges Blocket.se). Som prisjämförelse kan jag berätta att jag betalar
motsvarande 13 000 svenska kronor i månadshyra för min etta här i Surry Hills,
så på er månadsbudget kommer ni att klara er bra.

Läsarfråga:
Hoppas livet flyter på i vilda Australien! Men det tror jag nog det gör. Min
fars kusin flyttade ner till Gold Coast anno 1969 och har aldrig kommit
hem igen. Enligt honom finns det inga ”främlingar” i Australien, alla är ”ett”.
Stämmer det? När jag gjorde mina journaliststudier kring år 2005 läste jag
om en gruvboom i Australien och ett stort behov av okvalificerad arbetskraft till industrin i Perth. Har du någon insikt om så fortfarande är fallet?
Mitt intresse ligger i att bege mig till Australien under detta år i jakt på arbetstillfällen. Läget på marknaden i Sverige (och då i synnerhet mediabranschen) är mycket svalt och jag känner att det är nu, medan jag fortfarande
är under 30, som detta hade varit värt att prova på. Vilka kort tror du är att
satsa på idag beträffande ort och bransch i Australien? - Fredrik
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Anders Svar:

der sektionen SkillSelect som pratar om olika sorters migrationsalternativ.
Antingen så flyttar ni på egen hand, och då behöver ni be att få ansöka om
ett av de många olika Permanent Residency-visumen som finns (permanent uppehållstillstånd). Eller så ansöker ni med hjälp av en arbetsgivare,
och då brukar man prata om att ni blir sponsrade av det företaget. Bara för
att du inte har en lång utbildning bakom dig så kanske det ändå finns jobb
där du kan bidra med någon form av färdigheter som det finns brist på;
kolla listorna över vilka yrken de söker folk inom och se om något passar
för dig och din fru.
I så fall kan ni börja med att kolla på 457-visum (ett vanligt 4-årigt tillfälligt visum som låter er bo och jobba i landet, men då är visumet kopplat
till din eller din frus anställning) eller de olika PR-visumen under SkillSelect. För de flesta PR-visumen tillämpas ett poängsystem, där de med bäst
kvalifikationer kommer först i kön. Läs igenom reglerna för detta poängsystem för att lista ut hur lätt det skulle vara för dig att komma in på de olika
visumen. En annan möjlighet (också under SkillSelect) är att ni är villiga
att bo i glesbygden eller i en viss delstat. Då finns det olika regionala visum
med ofta lite lättare ansökningskrav tillgängliga.
Bry er inte om jobb och bostad innan ni har koll på visumet, det är steg
ett. När ni väl har rätt att bo och jobba i landet så är det lätt att ordna allt annat. Då är det som att flytta till ett annat land inom EU. Angående att åka dit
som studenter så kanske det kan vara ett alternativ, och att vara på plats för
att kunna gå på intervjuer är väl bra. Men du bör redan från Sverige kunna

Hej Fredrik,
Om du bara i allmänhet undrar vart du ska resa och leta jobb så skulle jag
säga Western Australia, där är ekonomin överlägset bäst i Australien just
nu. Jag skulle bli överraskad om du inte hittar någon form av jobb där under
ditt Working Holiday-år. Du kan redan från Sverige börja ditt jobbsökande
genom att gå in på jobbsajter som www.seek.com.au och www.mycareer.
com.au och filtrera efter bransch och ort för att få en hyfsad bild av hur
läget på de lokala arbetsmarknaderna runtom Australien ser ut. Lycka till!

Läsarfråga:
Jag älskar Australien sedan länge (1995) då jag var student, men läste ej
färdigt min utbildning. Nu vill jag emigrera till Australien med min familj,
fru och son, vi har ingen särskild utbildning men har ett ganska bra kapital.
Vad tycker du är bästa sättet att emigrera? En migrationsadvokat sa att bäst
är att åka som student och sen hitta en jobbsponsor. Hur stor chans har jag
att hitta ett jobb med sponsor? - Ramin

Anders Svar: Hej Ramin,
Tack för frågan. Först så måste jag understryka att jag inte är jurist, så ta det
här som tips från en kompis och inte ”facit” på hur ni ska göra. Jag kan inte
säga att det är si och så lätt att hitta ett jobbvisum via ett företag, eftersom
det beror helt på dina färdigheter. Om du är narkosläkare så kan du knäppa
med fingrarna och få ett jobb, men om du ”bara” jobbat som servitör hela
livet så kommer du knappast att hitta någon som vill sponsra dig eftersom
det redan finns gott om australier som kan ta lediga servitörsjobb.
Jag tycker att du ska börja med att läsa på immi.gov.au, och särskilt un-

bilda dig en uppfattning om hur arbetsmarknaden ser ut och om det finns
efterfrågan på folk i din nisch, så börja med att läsa på SkillSelect-sajten och
kanske skicka in en ”Expression of Interest” där. Lycka till!«

på läsarfrågor
Anders Liljeqvist
Vänskapsföreningens ambassadör i Sydney, Australien
Anders Liljeqvist startade efter ett par års frustration över bristen på
bra informationsresurser och mötesplatser för svenska Australienvänner sajten Swedes in australia.
www.swedesinaustralia.com
Idén bakom Swedes In Australia är att hjälpa Australien-intresserade svenskar att förstå hur det funkar att resa och bo i Australien,
samt att göra det lättare för australiensvenskar att hitta och lära känna varandra. Nu arbetar Anders även för Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen som vår officiella australienambassadör.
Med sin breda kunskap och kontaktnät står Anders till förfogande
att svara på frågor. Anders har även skrivit boken Australien Manualen (australienmanualen.se) tillsammans med ett team av frilansare med ambitionen att skapa en heltäckande samling användbara
artiklar för svenska australienresenärer och migranter.
Mail: anders.liljeqvist@swedesinaustralia.com
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Nyheter &

medlemsförmåner
Anders Liljeqvist

Australienresor tipsar

Föreningsambassadör i Australien
Vänskapsföreningens ambassadör på plats i Sydney,
Australien. Som medlem i AUSNZFS kan du ställa
frågor till Anders:
Anders.liljeqvist@swedesinaustralia.com

Med husbil från norr till söder.
Ett reseförslag med husbil genom
Northern Territory med sin fascinerande natur och sevärdheter som
Katherine Gorge, Alice Springs och
Ayers Rock i kombination med några dagar i Adelaide och Melbourne. Pris
per person när två reser tillsammans: från 23.935 kr. australienresor.se

Åsa Duffy
Från Melbourne till Adelaide i husbil

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

Med detta reseförslag får du uppleva världens vackraste kustväg i husbil
från Melbourne till Adelaide. Vägarna är bra och campingplatserna påminner mer om resorter med pool och all möjlig komfort. I detta reseförslag har
vi kombinerat spännande naturupplevelser med vacker natur i husbil från
Melbourne till Adelaide. Resan kan utvidgas. Pris per person när två reser
tillsammans: från 21.370 kr australienresor.se

Nyheter från My Planet
MyPlanets kunder får gratis tillgång till lounge före avresa på Arlanda,
Landvetter & Kastrup flygplats. MyPlanet har ingått ett exklusivt avtal med Menzies Lounger på Arlanda, Landvetter och Novia Business
Lounge på Kastrup flygplats som innebär tillgång till lounge före avresa.
”Nu kan våra kunder börja resan på ett betydligt mer avslappnat och
lyxigare sätt i någon av de lounger vi har avtal med” säger Sverigechef
Susanne Ritzén.

Australien bästa landet att bo i
För tredje året i följd kniper Australien förstaplatsen i undersökningen som
bland annat jämför utbildningsnivå, sysselsättning, boende, inkomst, hälsa
och trygghet. Australierna är enligt rapporten särskilt nöjda med boendeförhållandena och lönenivån, trots att både de sociala och de ekonomiska
skillnaderna inom landet är betydande.
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n Under
Australienresor och Dowteborg som ägde rum den 21-24 mars kunde
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Stora Australienmanualen

Nytt ubåtssamarbete med Australien
Sverige och Australien har ingått ett avtal om förnyat samarbete om ubåtstillverkning, meddelar båda ländernas regeringar. Australien får tillgång till
svensk teknik när landets 20 år gamla Collins-ubåtar, också byggda med
svensk teknik, ska uppgraderas. Dessutom medför samarbetet att en ny generation australiska ubåtar kan tillverkas.

pris 249 kr). 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

Mats går till Australien
Mellan Stockholm och Sydney, Australien, är det 15 600 kilometer fågelvägen – en lång resa hur man än väljer att förflytta sig. Fotografen Mats
Andrén har bestämt sig för att göra den till fots! Den 6 maj gick startskottet.
Följ Mats Andréns vandring på nätet: www.the-walk.se

Wallenberg hedersmedborgare i Australien
Diplomaten Raoul Wallenberg som räddade tusentals judar undan nazisterna i Budapest mellan år 1944 och 1945 har utsetts till hedersmedborgare
i Australien. Wallenberg är landets första hedersmedborgare och hyllades
bland annat av premiärminister Julia Gillard.

Nick Cave & The Bad Seeds på turné 2013
13/6 Bergenfest, Bergen
14/6 Norwegian Wood Festival, Oslo
15/6 Northside Festival Aarhus
16/8 Parken Festival, Bodo

Australiens största vindpark öppnad
Australiens största vindkraftpark har öppnats i sydvästra Victoria: Macarthur wind farm. Med 420 megawatt kapacitet, till en kostnad av 1 miljard
dollar, är det landets största investering i förnybar energi sedan vattenkraftprojektet Snowy Mountain, som stod klart under 70-talet.

Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen
i samarbete med Studiefrämjandet
Baka Pavlovatårta, vinprovning, läs om aboriginer eller maorier, working
holiday, Opera-huset i Sydney! Du och dina vänner bestämmer själva ämnet när det är dags för er studiecirkel. www.studieframjandet.se «

Varmaste sommaren någonsin i Australien
Sommaren som börjar lida mot sitt slut i Australien har varit den varmaste
i landets väderlekshistoria. Från december till februari har olika delar av
Australien lidit av värmeböljor, mark- och gräsbränder och översvämningar. Enligt en rapport som Australiens meteorologiska institut har gett ut, har
klimatförändringen ytterligare förvärrat situationen.

Nu får homosexuella gifta sig i Nya Zeeland
Glädjeyra utbröt på många håll i Nya Zeeland natten mot torsdagen lokal tid sedan parlamentet sent på onsdagskvällen röstat ja till en ny lag om
samkönade äktenskap. Resultatet av röstningen blev 77 mot 44. Med de siffrorna blir Nya Zeeland det första landet i regionen att godkänna giftemål
mellan homosexuella.

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

Stora Australienmanualen
Medlemmar som köper Stora Australienmanualen från australienmanualen.se och skriver i koden ”AUSNZFS” får 50:- rabatt på priset (Ordinarie
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Mindil Beach

Sunset Market
Text & Foto: Lars Wallin

Befinner ni er i Darwin i Norra Territoriet under deras så kallade
”Dry season” så är Mindil Beach Sunset Market vid Cavenagh Street
det självklara utflyktsmålet. Säsongen för marknaden startar sista
torsdagen i april och pågår sedan varje torsdag och söndag fram
till sista torsdagen i oktober.
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är det B.Y.O, bring your own som gäller. Det är alltså tillåtet att ta med sin
egen dryck till maten. För barnen finns hoppborgar, clowner, ansiktsmålning med mera. Det bjuds förutom på livemusik av högsta kvalitet även på
jonglörer, gycklare och allsköns olika uppvisningar såsom exempelvis rytmisk oxpiska. Det tar cirka 15 – 20 minuter att promenera till Mindil Beach
från centrum. För den som vill åka buss kan man välja på ”Shuttle bus” som
stannar vi de flesta vandrarhemmen och hotellen. Väljer man lokalbussen
så är det nummer 4 och nummer 15 som tar er till Mindil Beach. Buss
nummer 15 går dock endast på torsdagar. Marknaden öppnar kl 17.00 på
torsdagar och pågår till 22.00. På söndagar öppnar den kl 16.00 och stänger
kl 21.00. Om ni promenerar från centrum så passerar ni Darwin Skycity
Casino som ligger alldeles intill stranden. På andra sidan stranden, om ni
promenerar vidare ligger det en vacker utsiktsplats och en restaurang med
havsutsikt innan man når fram till det magnifika Museum and Art Gallery
of the Northern Territory, som är fylld med fantastisk aboriginska konst.
Det kan alltså vara värt att bege sig mot Mindil Beach redan tidigt på dagen
så ni hinner med ett besök på både muséet och kasinot innan marknaden
startar.«

Mindil Beach Sunset Market lockar till sig både lokalbor och turister
från hela världen som kan avnjuta ett myller av matstånd, försäljning och
underhållning. Kvällens höjdpunkt är när solen cirka klockan 18.30 sakta
sänker sig ner i havet (Timor sea) i horisonten. Då är stranden fylld med
hundratals hänförda människor, en del med picknickkorgen vid sin sida,
andra ivrigt fotograferande. För den våghalsige kanske ett dopp i det svalkande havet lockar, detta är dock något som de allra flesta avråder ifrån.
Saltvattenskrokodiler syns ofta simma förbi, ibland syns någon hajfena och
stora delar av året fylls havet av maneten box jellyfish. Det finns dock en
liten lucka i kalendern, juni, juli och augusti när det är fritt från de dödligt
farliga maneterna. Och även om jag har gjort det själv, doppat mig alltså, så
är det något jag avråder ifrån.

Det var 1987 som marknaden för första gången såg dagens ljus. Sex lokalbor drömde om att skapa en natt/kvällsmarknad likt den de sett i Asien.
Torsdagsmarknaden är med sina drygt 60 matstånd och cirka 200 försäljare
av hantverk av alla de slag något större i storlek än den på söndagar. När
det gäller mat så möts vi av dofter och recept från bland annat Vietnam,
Mexiko, Sri Lanka, Indonesien, Indien och Kina för att nämna några. Lokala specialiteter finns det förstås också såsom road kill, känguru, krokodil, emu med mera. Det finns även svalkande fruktdrycker, glass, kaffe och
mycket mer att välja på. För den som vill ha ett glas vin eller öl till maten

facebook.com/mindilmarket
www.mindil.com.au
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Albie blickar ut över Öresund och förundras över de
blåa vidder som kunde ta farfar Janne hela vägen
från Mölle till Dunedin på andra sidan Jorden.

Albie från Nya Zeeland hittade sin svenska släkt

Jannes kött & blod

tillbaka i Mölle efter 120 år
När Albie Benson från Nya Zeeland kliver ur
bilen vid gården Vattenmöllan strax söder om
Mölle har det passerat 120 år sedan någon annan i hans familj senast trampade den karga
marken. Då var det hans farfar Janne Bengtsson som i slutet av 1880-talet lämnade Sverige
och Mölle för ett liv till sjöss och så småningom
en ny framtid på andra sidan jordklotet.
– Det här är en av de bästa dagarna i mitt liv
och jag kan inte riktigt fatta att jag verkligen är
här och att jag haft turen att få kontakt med de
svenskar som är min släkt, säger Albie.
Text & Foto: Jonas Nordström

I hela sitt vuxna liv har Albie Benson från staden Dunedin på den östra sidan av Nya Zeelands södra ö funderat över sitt ursprung och sitt svenska arv,
utan att någonsin hitta några svar på sina många frågor. Vem var egentligen
farfar Janne Bengtsson, som i nyzeeländsk tappning blev John Benson? Var
kom han ifrån och hur såg hans övriga familj ut? Och kanske framför allt:
Finns det fortfarande några släktingar i livet som kan ge några av svaren på
frågorna?
– Jag vet att några av mina fastrar skickade brev till Sverige under 1940-talet, men det kom aldrig något svar. Sen när internet slog igenom gjorde jag en
hel del efterforskningar på egen hand, men de var inte särskilt lyckosamma,
berättar Albie.
Napp direkt
Den gångna vintern bestämde han sig för att göra en sista ansträngning att
räta ut alla frågetecken kring sitt ursprung, ivrigt påhejad av både fru och sina
vuxna barn. Via nätet kom han i kontakt med en släktforskare i Uppsala som
han försåg med de namn och uppgifter som han hade tillgängliga.
– Av min äldsta faster fick jag ta över Jannes sjömansbok och hans handgjorda sjömanskista, så där hade vi dels en del födelsedata, dels namnet på en
av Jannes bröder: Anders Bengtsson. Det tog bara släktforskaren någon vecka
att leta upp levande släktingar till just Anders Bengtsson från Vattenmöllan i
Höganäs och hon gav mig namn på tre nästkusiner som kunde vara lämpliga
att kontakta.
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Fantastisk känsla

Mot okända äventyr

Ett av namnförslagen var Britt Nilsson från Helsingborg, ett av barnbarnen
till Anders Bengtsson. Det var henne som Albie beslutade sig för att försöka
etablera kontakt med. I februari i år skrev han ett långt brev och skickade
med kopior på de bilder han hade ärvt av äldre släktingar, kopior på Jannes
sjömansbok samt kopior på den dokumentation som släktforskaren försett
honom med. Allt för att det inte skulle finnas något som helst utrymme
för några tvivel angående släktskapet och med en stor förhoppning om att
äntligen kunna stilla sin nyfikenhet på det avlägsna Sverige och eventuella
släktingar här.
– Man har ju hört talas om både Nigeriabrev och andra typer av bedragare, så jag ville verkligen att Britt skulle uppfatta mitt brev som både trovärdigt och seriöst. Det var några veckors nervös väntan, men så plötsligt
en dag i februari låg det äntligen ett svar från Sverige och Britt i brevlådan
– det var en fantastisk känsla att till slut få en bekräftelse på att mitt eget
kött och blod verkligen existerade i ett annat land på andra sidan jordklotet,
berättar Albie.

Inte mycket är känt om Janne Bengtsson och bakgrunden till varför han
lämnade Sverige och sen aldrig mer återvände. Men Vattenmöllans läge alldeles vid Öresunds östra kant kan mycket väl ha väckt en lust att åka ut på
de öppna blå vidderna istället för att slita ont som lantbrukare som annars
var brukligt under de senare decennierna av 1800-talet. Han var inte 20 år
fyllda när han kring 1890 mönstrade på ett skepp som så småningom tog
honom till Nya Zeeland. Kvar i Sverige lämnade han föräldrarna Anna och
Bengt samt sina fem syskon. I det som blev hans nya hemland träffade han
Elisabeth Jane som han fick fem barn tillsammans med under första decenniet av 1900-talet. En av dem var sonen Frank Nigel som i sin tur fick två
barn, varav ett alltså var Albie Benson.
– Jag fick tyvärr aldrig möjligheten att själv träffa min farfar. Han dog
av ett svagt hjärta redan 1925, endast 58 år gammal och med honom dog
såklart också en mängd information om familjens ursprung. Därför känns
det så fantastiskt att få möjligheten att komma till Sverige och knyta ihop
alla lösa trådar med hjälp av Britt och hennes familj.

Upp: I nyzeeländsk tappning tog sig Janne
namnet John Benson. Efter bara kort tid i
det nya hemlandet träffade han Elisabeth
Jane som han gifte sig med och tillsammans
fick de fem barn under den första decenniet
av 1900-talet. På bilden syns även Elisabeth Janes mamma.
Vänster: Bilden är tagen bara något år
innan det att Janne Bengtsson år 1925
gick bort i sviterna av ett svagt hjärta.
Han blev endast 58 år gammal och det
kommande barnbarnet Albie har i alla år
förundrats över vem den där mannen på
bilden egentligen var och var han kom ifrån.
Nu vet han.
Höger: En stolt, ung Janne Bengtsson
poserar för porträttfotografen någon gång
vid förra sekelskiftet. I sitt nya hemland
försörjde sig Janne som lantbrukare och
boskapsuppfödare.
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Britt Nilsson studerar bilder över trakten i närheten av staden Dunedin där hennes morfars bror Janne Bengtsson bosatte sig i början av 1890-talet.
Albie och Jeanine Benson konstaterar att det finns många likheter mellan svenska Kullaberg och den nya zeeländska kustnaturen.

levde och verkade i sitt liv, men varken jag eller min man Stig skulle mäkta
med den långa flygresan det skulle innebära. Vi får försöka leva på de intryck och berättelser som Albie ger oss, säger Britt.
– Däremot hoppas jag att mina döttrar Karin och Ulrika tar sig både
tid och har pengar för att göra resan med sina familjer. Det skulle på många
sätt vara en logisk fortsättning på den här fantastiska historien, och jag tror
faktiskt att den relation som vi nu etablerat med familjen Benson kommer
att hålla – det kändes rätt direkt när vi träffades för första gången någonsin
på Kastrup och på bara några få dagar har vi blivit riktigt goda vänner.

En sluten cirkel
Tillbaka till Vattenmöllan. Det är i slutet av juni och Albie har kommit
hit tillsammans med nästkusinen Britt under sitt endast två dagar långa
besök på svensk mark. Han och frun Jeanine har gjort en liten avstickare
på en längre resa under försommaren, som framför allt tillbringats i USA
där yngste sonen tjänstgör på Nya Zeelands ambassad. Det är en märkbart
tagen och känslosam Albie som strosar runt på den gräsbeklädda gårdsplanen, väl medveten om att farfar Jannes cirkel på ett både känslomässigt
och konkret sätt nu är sluten. Han plockar varsamt upp en liten sten från
marken samtidigt som han tänker högt för sig själv – tänk om farfar en gång
trampat på just den här stenen.
– Undrar vad han skulle tänka om han kunde se oss nu. Förhoppningsvis sitter han med ett stort leende på läpparna på sin molntuss i himlen.
– Det här är en av de allra bästa dagarna i mitt liv och jag kan inte riktigt fatta att jag verkligen är här och att jag haft turen att få kontakt med de
underbara svenskar som är en del av min släkt, förklarar Albie.

Symbol för svenska arvet
Albie blev föräldralös redan som femtonåring, då pappa Frank Nigel hastigt
gick bort till följd av en stroke. Mamman dog i sviterna av cancer redan
när han var tolv år gammal, och därför tillbringade han mycket tid hos sin
äldsta faster Vida under uppväxten. Det var här han såg Jannes egenhändigt
tillsnickrade sjömanskista, som lockade med all sin mystik och sin lite diffusa historia. Kistan, som numera har en självklar plats hemma hos Albie
och Jeanine Benson, har därför blivit en viktig symbol för familjen Bensons
svenska arv. Den har aldrig kunnat ge några direkta svar på de många frågor
som länge har funnits, men den har fungerat som en ständig påminnelse för
barn, barnbarn och barnbarns barn om deras förfaders ursprung i det exotiska landet Sverige på andra sidan jorden. Men efter sin långa resa tillbaka
till sitt ursprung har Albie till slut fått en berättelse som ger kistan både
innehåll och mening för all framtid.«

För lång resa
För Britt Nilsson och hennes familj har det också varit en omtumlande upplevelse att plötsligt upptäcka att det finns släktingar i Nya Zeeland. Men
framför allt tackar hon Albie för möjligheten att upptäcka en ny sida av sin
släkt och den värld av möjligheter och kunskaper om ett helt nytt land som
nu öppnat sig. Det enda hon sörjer är att hon känner sig för gammal för att
göra den långa resan till Albies hemland.
– Det hade varit otroligt spännande att få se hur det ser ut där Janne
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Bli Medlem / Förmåner
Bli medlem i vänskapsförening 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
till att dela egna reseupplevelser med andra med samma intresse.

emang runt om i landet, kan du som medlem få en rad olika rabatter
hos olika samarbetspartners.

Autogiro

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

Medlemsförmåner

Som medlem erhåller du flera medlemsförmåner så som medlemstidningen Down Under, Tim Tam, Australiens favoritkex där medlemmar
erhåller ett specialerbjudande. 5 paket för 150:- + frakt. (Ordinariepris
195:- + frakt) www.timtam.se. Tracker school sweden lämnar 5% rabatt
www.trackerschool.se. Backpackingboken, den enda svenska boken
om backpacking. Specialpris för medlemmar 150:- + frakt (Ord. i butik
200:-). www.backpacka.nu

MEDLEMSKORT
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Besök www.australien-nyazeeland.se för information om medlemsförmåner. Följ oss även på Facebook!

Bli medlem

Inbetalning av 200 SEK till PlusGiro konto 54 81 31-2. Var vänlig ange
namn, ev. medlemsnummer och e-postadress. Vi arbetar konstant med
att skaffa flera ochbättre fördelar för dig som medlem. Utöver medlemstidningen Down Under, hemsidan och deltagande i olika arrang-

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?
Kontakta oss via www.australien-nyazeeland.se
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