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Bli medlem I
Australiska Nya Zeeländska
vänskapsföreningen

Medlemsavgift 150:- kalenderår. Förutom vår medlemstidning erhåller
du en mängd rabatter hos företag och föreningar som vi samarbetar
med. Att bli medlem utvecklar och lönar sig! Inbetalning till PlusGiro
konto 54 81 31-2. Uppge namn, ev. medlemsnummer och e-postadress.
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Down
Under!

Vi fick en fantastisk respons på premiärnumret av Down Under,
något som gjorde oss mycket glada. Nu håller ni nummer två i handen och vi hoppas att ni ska uppskatta detta nummer lika mycket.
Den stora händelsen Down Under under hösten har ju utan tvekan
varit Rugby – VM som gick av stapeln i Nya Zeeland. All Blacks
frälste hemmanationen och blev till folkets stora glädje världsmästare. Australien knep bronset, så visst gick det bra för ”våra” länder.
Föreningen har numera en av sina styrelsemedlemmar Åsa Löfvendahl bosatt på Nya Zeeland vilket bäddar för många spännande rapporter och reportage från landet på andra sidan jordklotet. På tal om
reportage och artiklar, vi efterlyste reseberättelser i förra numret och
till vår stora glädje kan vi redan nu publicera inspirerande reseberättelser insända från våra medlemmar. Föreningen funderar dessutom
på hur vi ska kunna utveckla samarbetet med våra medlemmar och
precis som vår ordförande Erwin nämner i sin ledare så kan en sak
vara att vi i samarbete med någon resebyrå starta specialresor. Har ni
önskemål så hör gärna av er, det kan vara sportresor, vinprovning,
kultur, natur osv.
Vi har ju ett fantastiskt nätverk med kontakter att tillgå i både
Australien och Nya Zeeland. Här hemma har vintern precis tagit sitt
grepp, vad passar då bättre än att krypa upp i mysfåtöljen och läsa om
länderna där sommaren precis har börjat? Mycket nöje!

Från Melbourne
till Perth två
dygn på ett tåg 6

8 svenska
konstnärer
Down Under

VÄSTRA
AUSTRALIEN 10

12 valsafari
i hervey bay

Att resa
& bo i en bil
i Australien 14

16 Didjeridu

Lars Wallin
Chefredaktör

Down Under
c/o Erwin Apitzsch
Nordmannavägen 4
224 75 Lund

- mer än
en souvenir

Ansvarig utgivare: Erwin Apitzsch
erwin.apitzsch@psychology.lu.se, 0708144865
Skribent: Åsa Lövendahl
asalofvendahl@hotmail.com, 0734437720

www.australien-nyazeeland.se

ISSN 2001-1121
Layout: Elisa Heleä / Bridal Magazine Group
Redaktion
Chefredaktör: Lars Wallin
lars@larswallin.nu, 0737544020

Redaktionen
delar ej nödvändigtvis
åsikter som framförs
i artiklar.

På omslaget: Richie McCaw /
foto: Phil Walter ©2011 Getty Images

N
e
d
n
a
r
ö
f
d
Or
har ordet
Lovorden om det första numret av
Down Under var många, och det gläder
oss mycket. Jag avslutade min ledare i
förra numret med att uppmana medlemmarna att komma med tips och idéer
för att göra vår förening till en livlig och
händelserik organisation. Tyvärr har de
efterlysta tipsen uteblivit. Det har inte
heller kommit några reaktioner på att ta
in artiklar på engelska eller att på sikt ge
ut Down Under digitalt.

känns som en alltför stor utmaning går det bra att välja 21 km eller 7 km.
Kangaroo Hoppet kan alltså erbjuda hela familjen en vinterupplevelse då
vi har sommar i Sverige.
En annat förslag är att satsa på ungdomar. Vi vet att det finns många
ungdomar som reser till Australien för att studera, arbeta och/eller surfa,
men väldigt få är medlemmar i vår förening. Därför finns det planer på
att ordna ett antal informationskvällar just för denna kategori.
Något som styrelsen också skall undersöka är om det finns intresse för
att föreningen delar ut stipendier för resor till våra destinationsländer.
Under ett antal år delades sådana stipendier ut, men beloppen var små
och verksamheten lades på is. I och med nedläggningen av World Association of Friendship Societies (WA) lades också den stipendiefond, som
vi hade tillsammans med den danska föreningen, ned. Nu när bokslutet
är gjort tillförs vi vår andel av stipendiefonden och kan använda den på
valfritt sätt. Vi tar tacksamt emot förslag på ändamål för en eventuellt
nyinrättad stipendiefond.

Det planerade samarrangemanget med Travel Heroes i Stockholm i
september fick åter en gång ställas in på grund av för få anmälda. Vi är
dock inte ensamma om att råka ut för detta. Våra systerföreningar i Danmark och Norge har samma problem att locka medlemmarna till reskvällar trots intensiv marknadsföring. Med detta konstaterande blickar vi nu
framåt mot nya initiativ.

Jag kommer att tillbringa tre veckor i Nya Zeeland och Australien i
december-januari och hoppas på många minnesvärda upplevelser och
även uppslag som kan komma vår förening tillgodo.

Det vi har börjat titta lite närmare på är att arrangera resor som består
av upplevelser som resebyråerna inte tillhandahåller. Ett sådant uppslag
är att åka till Australiens Vasalopp, det vill säga Kangaroo Hoppet, en
tävling på 42 km som går av stapeln i Falls Creek i nordöstra hörnet
av delstaten Victoria och faktiskt ingår i Worldloppet. I år ägde loppet
rum den 27 augusti med mer än 1000 deltagare. Om den fulla distansen

Erwin Apitzsch
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Världsmästerskapet i rugby är nu avgjort och det blev värdlandet Nya
Zeeland som tog hem segern. Värlsmästerskapet som inleddes den 9 september på Eden Park i Auckland, bjöd på en spektakulär öppningsceremoni som skildrade Nya Zeelands historia och dess unika plats i Stilla
havet. I ceremonin deltog drygt 400 sångare som sjöng på alla språk från
Stilla havet och mer än ett tusen volontärer var med och uppträdde.

till en så stor succé. Nya Zeeland slog Tonga, Japan, Frankrike (i kvartsfinalen), Kanada, Argentina och Australien. Matchen mellan Australien
och Nya Zeeland var onekligen den mest spännande matchen eftersom
Nya Zeeland och Australien har en hat-kärlek mellan sig så att vinna
över Australien firades kanske lika mycket som att man senare vann hela
världsmästerskapet.

Rugby-VM är det största sporteventet som någonsin hållits i Nya Zeeland. Faktum är att det också är det största sporteventet i världen efter fotbolls-VM. Finalen spelades på den gigantiska arenan Eden Park i
Auckland inför 60 000 åskådare.

Redan innan avgörandet mellan Nya Zeeland och Frankrike var ett faktum planerade man för parader och firande runt om i hela Nya Zeeland.
Så blev det också och glädjen var stor ute på gator och torg att Nya
Zeeland nu äntligen efter alla dessa år var världsmästare i rugby. Nästa
världsmästerskap kommer att äga rum i England år 2016.

Deltagande lag
20 lag kämpade om guldet de här sex veckorna. Av de 20 lagen var det
åtta som har kvalat sig in i turneringen, medan resterande 12 var utsedda
på förhand.
De lag som var direktkvalificerade till turneringen var Argentina, Australien, England, Fiji, Frankrike, Irland, Italien, Nya Zeeland, Skottland,
Sydafrika, Tonga och Wales. De lag som fick kvala till turneringen var Kanada, Georgien, Japan, Namibia, Rumänien, Ryssland, Samoa och USA.  
Under hela sex veckors tid har Nya Zeeland inte handlat om något annat än rugby. och inte mindre än 100 000 turister besökte landet under
den här perioden. Världsmästerskapet i rugby har inte kunnat undgå
någon i landet, oavsett om man varit intresserad eller inte. Många uttrycker dock en lättnad över att det äntligen är över, men när finalen avgjordes mellan Nya Zeeland och Frankrike, fanns det inte någon som
inte hade bänkat sig framför tv:n för att följa matchen. Glädjen över att
besegra Frankrike och vinna guld var utom alla gränser och folk firade ett
helt dygn med parader runt om i Nya Zeeland. Det är hela 24 år sedan
Nya Zeeland var världsmästare i rugby. Sen dessa har det blivit ett silver
och två brons, det senaste 2003. Nya Zeeland längtade efter detta guld
och var väl värda den här segern.
Det här världsmästerskapet kommer att leva kvar i mångas medvetande
en lång tid framöver. Inte enbart för att Nya Zeeland vann guld utan
också för hur väl turneringen genomfördes. Nya Zeeländarna har en stor
passion för rugby, ingen tvekan om att det också gjorde den här tävlingen
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Text&foto: Sanna Welinde

Att se öknen är något jag alltid har drömt om, speciellt Australiens
mytomspunna outback. Genom att åka tåg tvärs över landet fick vi
uppleva öknen, se övergivna städer och träffa spännande människor.
Dags att åka västerut
Vi hade nu varit i Australien i tre månader. Hittills hade vi sett stora
delar av östkusten. Vi åkte söderut till Melbourne och bestämde oss efter
några dagar för att hitta på något nytt. Vi ville till andra sidan. Vi ville
se Perth. Den skruttiga minibussen som vi köpt, och som fram tills nu
varit vårt enda transportmedel, skulle aldrig klara av att ta oss igenom
öknen. Vi bokade tågbiljetter istället. Först åkte vi från Melbourne till
Adelaide. Resan tog nästan tio timmar. I Adelaide var vi tvungna att byta
tåg för att kunna åka mot Perth. Från Adelaide till Perth är det cirka 270
mil och resan skulle ta två dygn. Vi stannade i Adelaide några dagar och
samlade kraft för den långa tågresan. När det var dags att åka packade vi
mackor, chips, kakor, godis och läsk och klev på tåget. Eftersom vi var
fattiga backpackers hade vi inte råd med sovkupé utan det blev sittplats.
Vi letade upp våra säten och slog oss ner, redo för 40 timmar i en och
samma stol. Tåget började åka, vi var pirriga och förväntansfulla.

re. Det var tjejer och killar, kvinnor och män i alla möjliga åldrar och de
kom från alla möjliga länder. Ändå verkade det som om de flesta kände
varandra sedan tidigare. Det var en fantastisk stämning på tåget. Folk var
glada, skrattade och skojade. Alla var väldigt trevliga mot varandra. Vi
fick snart veta att de flesta hade rest tillsammans hela vägen från Sydney.
Många reste själva och bekantade sig gärna med de andra resenärerna.
När vi klev på, i Adelaide, var det redan som en fritidsgård. En mycket
trevlig fritidsgård.
Spökstaden mitt i öknen
Tåget tuffade på genom öknen. Man kunde titta ut genom fönstret i
timmar utan att landskapet förändrades. Platt, platt, platt var det, timme
ut och timme in. Folk skojade om att det inte precis var någon rolig utsikt, men vi tyckte det var fantastiskt. Vi hade aldrig sett öken förut och
tyckte det var otroligt fascinerande att se hur långt den sträckte sig. Vilka
otroliga vidder den breder ut sig över.

Skoj och skratt på tåget
Några timmar in på resan började vi intressera oss för våra medpassagera-

Två gånger gjorde tåget kortare stopp. Då fick vi också chansen att gå
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jeans och en väst, han är smutsig och solbränd, han har långt hår och en
stor hatt på huvudet. Det är som på film. Vår danske vän kliver av tåget,
hälsar på mannen, hoppar in i framsätet och de kör iväg igen. Det finns
ingen väg men de åker bort över sanden som bildar ett stort rökmoln av
damm. Vårt tåg rullar vidare och vi ser dem inte mer.

ut och ta luft samt sträcka på benen. Första stoppet var staden Cook,
en näst intill övergiven stad som ligger mitt ute i öknen. I Cook bor det
fyra personer och två hundar. Vi möttes av övergivna hus, en skola som
inte har sett några elever på många år, tennisplaner där ingen spelar, en
igenväxt swimmingpool. Det var som att komma till en spökstad. Cook
är en gammal järnvägsstad som var viktig då tågen behövde tanka och
fylla på vatten förr i tiden. Nu behövs inte det längre och därför är staden
näst intill övergiven. Det som nu försörjer staden är en liten butik som
hoppas på att tågturisterna är shoppingsugna.

Natt på tåget
Två nätter sover vi i våra säten. Det går bra. Inte den bästa sömnen men
det gör ingenting. Det var speciellt att sova i samma tågvagn som massor
med andra människor, främlingar som man tillfälligt delar så mycket
med. Ibland vaknade jag till och tittade ut över den kolsvarta öknen. Det
var otroligt stilla, bara vinden som blåste i några torra växter. Den andra
natten funderade jag mycket över den danske killen. Hur var hans natt
på farmen? Det får jag aldrig veta.

Andra dagen
Dag två på tåget påminde mycket om dag ett. Utanför fönstret är landskapet oförändrat platt, och öknen känns fortfarande enorm. Plötsligt,
mitt ute i ingenstans stannar tåget. Det finns inte ens en perrong, det
enda som skulle kunna avslöja att detta är en tågstation är en liten, mycket gammal, och helt av ökensanden igendammad skylt. Förmodligen står
det någonting på den. Mer än så är det inte, men en person på vårt tåg
ska av. Det är en dansk kille som ska jobba på en farm. Alla i vår vagn har
engagerat sig i hans äventyr. Vad modig han är som ska hoppa av tåget
här. Inte ett hus, inte en byggnad, inte ett träd, inte en buske syns till.
Inte en människa heller för den delen. Det är bara sand så långt ögat når.
Då ser vi en flakbil komma körande över sanddynerna. Bilen stannar vid
tåget och ut hoppar en man och hans en hund. Mannen är klädd i trasiga

Efter tre dagar och två nätter i samma stolar var vi framme i Perth. Visst
ömmade våra ryggar lite och inte heller var vi helt utsövda, men vad gör
det? Att åka tåg i Australien var en fantastisk upplevelse.

7

r
e
r
ä
n
t
s
n
o
k
a
k
svens
Down Under
dahl

Text&foto: Åsa Löfven

att vi ville komma bort från Nya Zeeland under vintern och också för att
hämta kraft och ny inspiration.
- Vi har fått det bästa av två världar och trivs lika bra i både Australien
och i Nya Zeeland, säger Marie. Vi är nya zeeländska medborgare och
har bott i Nya Zeeland i snart 30 år nu.

Nya Zeelands kanske mest välrenommerade glaskonstnärer, svenskarna Ola och Marie Höglund, har sedan
några år tillbaka en glasstudio i den
lummiga djungeln av Whyanbeel Valley i norra Australien. Studion ligger
cirka fyrtio minuters bilresa norr om
Port Douglas i tropiska Queensland.

Det var äventyrslust som från början gjorde att paret hamnade i Nya
Zeeland. De har rotat sig Down Under och har inga som helst planer på
att flytta tillbaka till Sverige.

Området är känt för sina odlingar av sockerrör, sin tropiska regnskog
och det stora barriärrevet. För att hitta rätt till Höglunds glasstudio ska
man hålla utkik efter röda flaggor som sitter uppsatta längs vägen med
jämna mellanrum. På smala slingriga små grusvägar genom regnskogen
kommer man så småningom fram till Höglund Art Glass Studio. Det
var 2002 som de byggde sin ”vinter studio” i den australiska regnskogen,
eller ”djungelstudio” som paret kallar den för.

- Nej. Efter så många år har Nya Zeeland blivit vårt hemland, säger Marie. Vi reser till Sverige och besöker familjen när vi kan och har möjlighet
till det, men någon hemlängtan finns inte för vi trivs Down Under.
- Att arbeta med glaskonst är lite som att vara musiker, säger Ola Höglund. Varje dag går åt till att öva och utveckla sig ännu mer. Glas är så
tekniskt svårt att arbeta med och lever sitt eget liv och det har alltid
fascinerat mig i mitt skapande. Värmen i ugnen och det smälta, mjuka
glaset är min inspiration.

Ola och Maria lärdes upp på Kosta Boda och Orrefors och bosatte sig
sedan i Afrika då de fick ett uppdrag av SIDA att arbeta för ett utvecklingsprojekt i Swaziland. Efter en kort period hemma i Sverige, valde
paret att bosätta sig i Nya Zeeland 1982. De öppnade där en glasblåsarateljé i Nelson, som ligger på norra spetsen av Sydön. Paret blev snabbt
uppmärksammat och kända för sin unika glaskonst av hög kvalitet och
inte minst blev de snabbt uppskattade av samlare runt om i världen. År
1999 öppnade de Höglund Art Glass Gallery i Auckland och året därpå
etablerade de en butik i Sydney. Paret har ställt ut sin konst glas i mer än
20 internationella utställningar, bland annat New York Art Expo, SOFA
mässan i Chicago och utställningar i Nya Zeeland, Australien, Tyskland,
Sverige, Danmark, Singapore, Indonesien, USA, Hongkong och Japan.
Ola och Maries arbete finns både i offentliga och privata samlingar världen över.

- Som konstnär får jag min inspiration från den rena skönheten och
enkelheten i naturen, säger Marie och pekar ut över regnskogen som
smälter ihop med det blå havet långt i fjärran. Ljuset, landskapet och formerna och den energi som finns i naturen är en källa till skapande. Den
tropiska studion med öppen planlösning ligger inbäddad i regnskogen i
norra Queensland. Ola & Marie har nu valt att dela sin tid mellan Nya
Zeeland och Australien.
Så besöker du området kring Daintree i början av juni till slutet av
oktober, se till att göra ett besöka i studion.
Hittar man inte de röda flaggorna kommer lokalbefolkningen att ge dig
vägbeskrivning till deras tropiska hytta i regnskogen. Övrig tid på året kan
man besöka deras studio och galleri i Nya Zeeland, strax utanför Nelson.

- Vi älskar Australien och den här delen av Queensland, säger Marie
Höglund. Platsen var perfekt för oss och vårt skapande eftersom vi kände

För mer information se: www.hoglundartglass.com
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Bli Medlem/Förmåner
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.

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.

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.
Dreamtime Didgeridoo i Eskilstuna erbjuder 10% rabatt, www.
dreamtimedidgeridoo.com. 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

MEDLEMS
KORT 2012

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

Namn:

Bli medlem
Inbetalning av 150 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

www.australien-nyazeeland.se

SENASTE NYTT / EVENEMANGSKALENDER
Maoriska toner och berättelser!

Stosur och Maria Sharapova.göra upp om

11 december söndag kl 14 – 16 Föreläsning

titeln! www.australianopen.com

Andra Långgatan, Göteborg kl 19.00
Reef ’n Beef

och författarträff med Erena Rhöse.
Erena berättar om sin bok och sitt liv som

Australian Grand Prix 2012

Den australiska restaurangen i centrala

hövdingadotter i söderhavet på Nya Zee-

Melbourne’s Albert Park den 15-18 Mars.

Köpenhamn söker personal.

land. Hon bjuder på maoriska toner och

Biljetter: www.grandprix.com.au

www.reefnbeef.dk

världen, naturen och medmänniskorna.

Big Day Out 2012

21 januari: Chinese New Year Festival &

Fri entré. Bohusläns Museum, Uddevalla

Australien och Nya Zeelands stora musik-

www.bohusmus.se

festival!

Market Day, Auckland

berättar om det maoriska sättet att se på

Auckland 20 jan Gold Coast 22 jan Sydney

11 februari: Gibbston Valley Winery Summer Concert, Queenstown

Australian Open 2012

26 jan Melbourne 28 jan Adeladie 3 feb

Den 16 till 29 januari avgörs Grand Slam

Perth 5 feb. Line up: Kanye West, Sound-

23 januari: Bay of Islands Sailing Week 2012

tävlingen Australian Open 2012 i Mel-

garden, Noel Gallagher, Kasabian, My Che-

11 februari: Roxette, Auckland Vector Arena

bourne. Se stjärnor som Rafael Nadal,

mical Romance mfl http://bigdayout.com

7 januari: Global Ocean Race, Wellington

Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Caro-

Lars Wallin & The TribeLars

line Wozniacki, Vera Zvonareva, Serena och

23 dec. Ta en paus i julstöket och komma

Venus Williams, Kim Clijsters, Samantha

och lyssna på lite didjeridu. Dirty Records,
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25 februari: The Great Kiwi Beer Festival,
Christchurch City,

Tree Top Walk

Västra
Australien

Hillarys

man
Text&foto: Annika Old

Efter ett par veckor i Sydney, Manly och Coogee var det tänkt att vi skulle ta flyget till
Perth. Maken ställde frågan om jag kunde tänka mig att ta tåget istället, Indian Pacific.
72 timmars tågresa från Sydney till Perth. Sagt och gjort vi köpte varsin biljett för circa
3000 kr/pers i sittvagn.
Många turister som vi träffade längs vägen berättade om denna fantastiska tågresa med massor av vilda djur och fascinerande natur. Sträckan
är 4 352 kilometer och resan tar fyra dagar. Tåget gör tre längre stopp
längs vägen där det finns möjlighet att tillbringa några timmar och även
möjlighet att följa med på sightseeing mot kostnad. Platserna för stoppen
är Broken Hill, Adelaide och Kalgoorlie. Det var en häftig resa med vilda
kameler, kängurur och vackra fåglar men naturen bestod mest av öken
och resan kändes lång. Helt klart roligt att ha upplevt, men nästa gång
blir det flyget. Det här var vår tredje Australientripp och vi hade aldrig
varit i västra Australien och det blev en fantastisk upptäckt. Västkusten
är inte lika känd som östkusten och har inte lika mycket turister, men
jag kan rekommendera västkusten av hela mitt hjärta. Tänkte berätta lite
kort om hur vi använde våra fyra veckor där. Eftersom vår tur var på tre
månader och vi hade hyrt husbil på Nya Zeeland åkte vi buss mellan
städerna på västkusten. Eftersom vi reste i sydvästra delen åkte vi med
bussbolaget Transwa. Det är väldigt lätt att boka bussbiljett via datorn
och man bokar även sittplats. Bussen stannar inte alltid där man vill, så
har man råd att hyra bil så är det att föredra. Det är ju inte alltid som
sevärdheterna ligger just intill städerna där bussen stannar.

efter tågtrippen och jag återkommer till Perth då vi även landade där
de sista dagarna av vår resa. Första stoppet blev Fremantle endast dryga
halvtimmen med tåg från Perth. Tycker ni att namnet låter bekant beror
det på att staden var arrangör för Americas cup i mitten av 1980-talet.
Här bodde vi på en pub. För oss som vuxit ifrån vandrarhemmen kan
pubarna vara ett bra alternativ när man letar boende. På Rosie O’ Gradys trivdes vi bra och den stora altanen var en skön oas att sätta sig ner
på och läsa en bok och ta det lugnt. Att biblioteket låg mitt emot var
också bra, dagsfärska morgontidningar är aldrig fel. Fremantle är ett mysigt stopp och här tillbringade vi ett par sköna dagar. Området Fishing
Boat Harbour är populärt att strosa längs och äta fisk och skaldjur som
smakade förträffligt. Gör sig även kaffesuget tillkänna så finns Cappuccino Strip där kaféerna ligger tätt. Besök på Fremantle Prison är också
ett måste. Fängelset byggdes av straffångar och var i bruk mellan 18551991. Vi tog kvällsturen i ficklampans sken och det var flera gånger som
hjärtat hoppade upp i halsgropen. En bra sak med både Fremantle och
Perth är att de har gratis lokalbuss, CAT bussarna. Från Fremantle åkte
vi vidare till Bunbury, som är en liten trist stad men känd för ett ställe
dit delfinerna kommer in till stranden. Monkey Mia är ju också känt
för detta, men dit skulle vi inte hinna, så det blev Bunbury istället och
det var verkligen värt besväret att stanna i denna trista håla för att tidigt
på morgonen vandra till Dolphin Discovery Centre.Där står vi på rad
efter strandkanten och belönas av att några delfiner simmar in och var
så nära att vi nästan kunde röra dem, en häftig upplevelse. Annars är

Jag tänker berätta om hur vår resrutt såg ut och skriva om vilka platser
jag vill rekommendera. Sedan är det upp till alla resenärer att göra sin
egen rutt, men för er som inte varit på västra sidan så kan jag bara säga,
res dit och upptäck dina egna pärlor. Vi vilade ut i Perth några dagar
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Elephant Rocks

Strandbild Scarborough

bland trätopparna. Här finns de röda sällsynta tingle och karriträden.
Det finns även många vandringsleder i området men de hann vi tyvärr
inte med. Vi drog vidare mot William Bay National Park som innefattar
tre av de vackraste platserna längst kusten. Green Pool är en fantastiskt
vacker plats. Här har runda granitklippor bildat en naturlig jättepool och
det är fantastiskt vackert. Går man en liten bit till så hamnar man vid
Elephant Rocks. Stenarna ser ut som elefanter och står i vattnet. Har man
mycket tid så kan man stanna och bada i vattnet som är så blågrönt och
ser så inbjudande ut. Kan klart rekommendera denna vackra plats. Sedan
reste vi tillbaka till Perth och hade bara dryga veckan kvar av vår resa. Vi
visste om att det var kallt hemma i Sverige och sista veckan ville vi ha sol
och bad. Hade läst i vår lokaltidning om Scarborough som har den finaste stranden utanför Perth och dit tog vi bussen. Här tillbringade vi en
superhärlig vecka. Härifrån kan man promenera längs havet till Hillarys.
Det är ett litet hamnområde med massor av mysiga restauranger och det
ligger cirka en mil från Scarborough. Orkar man inte promenera dit kan
man ta naturligtvis ta bussen. Från Scarborough kan man också ta bussen
till andra härliga badstränder som Cottesloe, Fremantle, City beach. Valmöjligheterna är många. Det var faktiskt tråkigt att lämna Scarborough
och jag lämnade en bit av mitt hjärta där. Sista dagarna tillbringade vi
i Perth, som också är en fantastisk stad. Här måste man vandra i Kings
Park där man kan beskåda växter från hela Australien och är uppdelad i
en botanisk trädgård och ett vattenområde. Ta båten på Swan River och
se svarta svanar i vattnet. Vi bodde på Miss Maud, ett svenskägt centralt
hotell i Perth. Här kan man äta princesstårta och svenskt smörgåsbord.
Ja västra Australien var verkligen värt ett besök och nu har vi hela kusten
från Perth och uppåt mot Broome kvar, så dit går min nästa resa.

väl inte Bunbury så mycket att orda om. Receptionisten på O’ Gradys
i Fremantle hade rekommenderat Dunsborough och det är verkligen en
liten pärla och eftersom vi var där på Australiens nationaldag så var det
svårt att hitta ett boende, men det löser sig alltid. Vi hade även blivit
rekommenderade att ta en vintur härifrån istället för Margret River och
vilken tur sedan. Vi åkte med Bushtucker Winery and Breweries Tour,
vilket jag kan rekommendera. Fyra vingårdar och även stopp för choklad
och ostprovsmakning, allt som allt över 40 provsmakningar på denna
tur. I Dunsborough stannade vi ett par dagar och här finns fina stränder
och mysiga promenadvägar. Sedan tog vi bussen till Margaret River. Då
vi redan tagit en vintur så stannade vi endast i två dagar där. Margret
River är mest känt för vin och surfing och där finns också många gallerier. I området finns drygt 60 vingårdar. Vidare med buss till Augusta
som ligger längst ner i det sydvästra hörnet av Australien. Vårt mål var
att ta oss till Cape Leeuwin, nio kilometer söder om Augusta på udden
vid Australiens sydvästligas punkt. Utrustade med varsin cykel tog vi oss
dit och det är en mäktig syn när fyren, 40 m hög i kalksten, uppenbarar
sig. Fyren är från 1896 och vill man så kan man gå trapporna upp, eller
som vi, stanna i kaféet och äta nybakade scones och grädde som satt bra
efter cykelturen. Ett stenkast från fyren ligger lod wather weal som är
ett vattenhjul från slutet av 1800-talet. Befinner man sig här i juni till
september kan man, om man har tur, se valar i Flinders Bay.
Sedan buss vidare till Denmark, som var stopp för Tree top walk. Här
hade det varit toppen att ha tillgång till en bil då det är en bit mellan
Denmark och Tree top walk. Som tur var anlitade vi Denmark eko and
walking tours. I turen ingick bil till Walpole och Tree top walk. Vår guide
David var en jättebra guide och vi frågade om han inte kunde köra en
extra väg så vi fick uppleva Green pool och Elephant rocks och det var en
trevlig och vacker extra bonus. Tree top walk är en 800 meter lång ramp
mellan träden och 40 meter hög i Walpole-Nornalup National Park. Det
var en minst sagt häftig upplevelse att gå längst denna gångbro uppe
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valsafari
i hervey bay
lund
Text&foto: Theresia Hög

Vid tolvtiden blev vi upphämtade av en minibuss för att åka till hamnen. Väl där fick vi dock vänta en stund på att båten skulle avgå. Thane
fotograferade mig vid en stor plastval för säkerhets skull, om vi skulle
ha oturen att missa de riktiga valarna.. Sedan strosade vi runt på kajen, kikade in i en souveniraffär och köpte de obligatoriska vykorten och
magneterna till det välfyllda kylskåpet därhemma. Plötsligt insåg Thane
att vi ju skulle gå ombord på en båt och letade rätt på ett apotek där han
köpte ingefärstabletter mot sjösjuka. (Ett lyckligt infall visade det sig!)
Så började folk att samlas runt båten. Bara fem minuter kvar till avfärd.
Jag bläddrade lite i broschyren för turen och insåg då att vi misstagit
oss. Det ingick inte alls någon lunchbuffé. Vi måste ha blandat ihop alla
turerna vi valde ifrån. Istället var det afternoon tea som stod på programmet. PANIK! (Nja.. men magen kurrade rejält och “doggy bagen” från
kvällen innan hade inte varit mycket till frukost för två). Så vi rusade in
på närmsta kafé och beställde en smörgås och en paj att ta med. Vi fick
dem lagom till att sista personen i kön till båten visat sin biljett och gått
ombord.

Vi anlände med greyhoundbuss till Hervey Bay en solig eftermiddag
i augusti. Vårt mål var, förutom att besöka den omtalade ön Fraser Island, att åka på valsafari. Från slutet av juli till november passerar över
3000 knölvalar och tar en paus i bukten på sin väg tillbaka till Antarktis
från de varma vattnen utanför östra Australien där de parat sig och fött
ungar.
En spenslig kille vid namn Anrich från vandrarhemmet Friendly
Hostel hämtade oss på busstationen. Det visade sig vara ett mysigt tvåvåningshus på en lugn gata inbäddat i grönska. Vårt dubbelrum låg en
våning upp med färgglada turkosa väggar och två gosedjurshundar på
sängen. Ett rätt udda inslag på ett vandrarhem, men visst skapade det en
“friendly” atmosfär. Anrich visade oss en uppsjö av alternativ på turer och
gav oss en packe broschyrer. Inte lätt att välja, men till slut blev det en
orange båt vid namn Spirit och en endagstur till Fraser Island.
På kvällen åt vi indiskt på esplanaden utmed havet. Tallrikarna var välfyllda så det fick bli en “doggy bag” som blev nästa dags frukost tillsammans med gratiskaffet på vandrarhemmet. En rätt udda kombination
- kaffe och curry, dessutom var det inte så mycket mat kvar, men vi
tänkte spara oss till lunchbuffén på båten. Riktigt härligt att sitta ute på
vandrarhemmets veranda i morgonsolen och lyssna på fågelkvittret och
se ut över havet. Visserligen låg havet en bit bort men mellan några träd
kunde man faktiskt skymta det.

Skepparen som tog emot våra biljetter informerade om att det var rätt
“rough” idag på havet.. så om man har svårt för sådant skulle man hålla
sig längst ner i båten. Tyvärr var det ingen överdrift. För säkerhets skull
tog jag också en av ingefärstabletterna. Som tur var hann jag klämma i
mig min enorma smörgås innan vi kom ut på öppet hav där det började
gunga rejält. Det var riktigt svårt att gå utan att verka rejält packad, men
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väntansfulla kameralinser vändes åt höger och givetvis kom valen upp till
vänster om båten istället. Folk kastade sig handlöst framåt för att runda
däcket och komma nära valen igen. Det måste ha varit en rätt rolig syn
för dem som jobbade på båten, kanske även för valarna när de plirade
upp mot relingen med ena ögat. Vilka enorma djur! Det var en rejäl
utmaning att fotografera med en hand, hålla sig i räcket med den andra
(på grund av vågorna) och sedan försöka fånga valens rörelser. Trots det
blev det faktiskt en del lyckade foton! Eller bra och bra, valen var iallafall
ovan ytan och kom med på bild. Alla andra foton på vågskvalp och splash
kunde man ju som sagt radera i efterhand.

vi kravlade oss ut på däck för att få lite frisk havsluft. Det blev en hel del
luft i den starka vinden och en och annan plötslig dusch av saltvatten.
Efter en stund blev det lite väl blött så vi raglade tillbaka in igen.
Så ropade kaptenen äntligen “val i sikte” i högtalarna och alla på båten
utrustade sig med sina kameror och vinglade ut på däck. Som tur var
saktade båten in och vi cirklade runt valen lite när den viftade med ena
fenan i vattnet. Den dök och alla väntade med andakt på ett sådant där
klassiskt hopp. När det väl kom verkade det som om hälften av passagerarna missade det, åtminstone med tanke på alla muttranden och stön.
Vi stannade där en stund och tittade på när valen plaskade med fenorna.
Tyvärr blev det inga fler hopp.

Efter en stund verkade inte valarna vilja leka längre så vi åkte vidare
och letade upp en till. Den befann sig dock på rätt långt avstånd. Efter
att ha sett flera valar nära båten hade jag nog blivit lite bortskämd för jag
gav upp fotandet efter ett tag. Sedan var det dags att styra kosan hemåt
igen (eller iallafall mot hamnen i Hervey Bay). Nu hade vinden mojnat
lite och det serverades afternoon tea med morotskaka. Riktigt skönt att
känna fast mark under fötterna igen! Speciellt för stackars Thane som
tillbringat stora delar av färden liggandes på soffan under däck. Själv blev
jag så exalterad av de stora djuren att jag lyckades förtränga en eventuell
sjösjuka.

Båten åkte istället vidare för att leta efter fler valar och efter en stund
fann vi två till. Denna gången var de mycket närmare båten. Fyrtio par
kameror vända åt samma håll.. ett splash.. klick klick klick.. och sen
kikade stjärtfenan upp precis när de flesta redan knäppt av. Inte lätt att
tajma valarnas rörelser. Jag var väldigt tacksam att jag gått över till digital
kamera och kunde radera alla foton där valarna lyste med sin frånvaro.
Till allas glädje, och fasa, närmade de sig plötsligt båten.. cirka fem meter
bort.. och dök under.. En knölval kan bli upp till 15 meter lång och väga
40 ton så de är rejäla bjässar. Tanken på huruvida en val kan välta en båt
flög genom mitt huvud, men jag hann inte fundera närmare på det utan
försökte istället lista ut var valen skulle dyka upp någonstans. Fyrtio för-
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Text/foto: Sanna Welinde

högt, vi hade tänkt oss något närmare 2000 dollar. I vilket fall som helst
så ringde vi upp säljaren och stämde träff för att få provköra och titta
på bilen.

När vi bestämde oss för att åka till Australien valde vi mellan två saker: en
kort och lyxig semester eller en betydligt längre men lite mer anspråkslös
resa. Vi valde det senare. Vi ville vara borta länge och se mycket. Att
köpa bil gav oss möjligheten att minska utgifterna men samtidigt få en
stor upplevelse.

Pärlan
Växlarna bråkade, för att få in trean krävdes en speciell teknik och femman var jättetrög. Det var en gammal skruttbil som egentligen hade gått
alldeles för många mil, men vi föll för det gamla schabraket och fick det
till slut för 2600 dollar. Vi döpte den till Pärlan.

Starten
Det var äntligen dags för drömresan. Vi hade sparat i ett år. Sparat så gott
vi kunde åtminstone. Vi är båda studenter så budgeten var knapp, men
det fick räcka. Till Australien skulle vi. Vi har vänner på Guldkusten,
i Sydney och i Melbourne och tänkte vara borta cirka åtta månader.
Att umgås med nära och kära var planen, men även att resa runt och
upptäcka det stora landet, naturen och människorna Down Under. Vi
började i Palm Beach strax söder om Surfers Paradise på Guldkusten,
Queensland. Där stannade vi i några veckor, anpassade oss till klimatet
och tidsskillnaden innan vi började leta efter en bil att köpa. Vi tittade
på annonser i tidningar och på internet men inget kändes riktigt rätt.

Förberedelser
Vi köpte Pärlan av ett mattföretag som hade använt den till att köra
material. Alla sätena förutom de två i framsätet var utrivna. Det passade
oss perfekt för nu skulle vi förvandla bilen till vårt hem. De följande
dagarna spenderades mycket tid på byggvaruhuset Bunnings. Vi köpte
sprayfärg, belysning, verktyg och byggmaterial. Vi städade, tvättade rent
och dammsög, sedan målade vi väggarna på insidan. Med de billigaste
verktygen snickrade vi ihop en säng, under vilken vår packning skulle
förvaras. På den stenhårda sängen la vi en luftmadrass. Vi snörade upp
rep i taket där den nyinköpta surfbrädan skulle hänga. Runt om i baksätet hängde vi upp mysbelysning och mer praktiska lampor. Vi köpte ett
gaskök, tallrikar, bestick, stekpanna, kastrull, kaffekoppar, glas, fällstolar,
kuddar, sängkläder och filtar. Allt vi kunde tänkas behöva.

Till salu
Sedan hände det. En dag några veckor in på vår australienvistelse såg
vi den. Den bil som skulle bli vår. Det var en minibuss, en vit Mazda
E2000. Den stod på en parkeringen med en slarvigt skriven skylt i bakrutan ”FOR SALE $3000”. Vi ville så gärna ha den men priset var för
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Australien - perfekt för bilsemester
När allt var klart lämnade vi Guldkusten och begav oss söderut. Vi skulle
köra längs kusten och möta upp andra vänner i Port Nelson en månad
senare. Då vår budget var knapp ville vi bo i bilen så mycket som möjligt.
Australien är ett fantastiskt land för det. Vi upptäckte att det finns gratis
camping- och rastplatser över hela landet. Vi blev tidigt tipsade om att
det finns en bok som inte bara listar alla dessa platser, de betygsätts också
plus att de finns utmärkta på karta. Boken heter Camp 5 (nu finns även
Camp 6 utgiven). Vi köpte den direkt och det visade sig vara en bra
investering.

någon var man är och var man ska åka. Det finns gott om farliga djur
och man bör aldrig ge sig ut på en längre tur utan att ha med sig vattendunkar. Att få motorstopp i hettan kan bli farligt om man inte fyllt på
förrådet. Vissa vägar är knappt trafikerade alls. Även på större vägar kan
man få resa i dagar innan man möter någon annan bil.
1000 mil
Vi var bilägare i Australien i cirka sex månader. Med bilen var vi fria, behövde inte anpassa oss efter något och kunde åka vart vi ville när vi ville. Vi
fick se så mycket tack vare det. Pärlan tog oss drygt 1000 mil och var vårt
hem under många nätter. Vi hade det otroligt bra. Vi åkte på små grusvägar och stora motorvägar. Vi bilade i öknen och längs kusten. Vi kom till
många fina platser, fick se vacker natur och träffade underbara människor.

Om man kan tänka sig att sova i en bil, husbil eller husvagn så är billigt
boende alltså inga problem i Australien. Dessutom finns det fullt av picknickbord och elektriska grillar i parkerna och på stränderna. Grillarna
och borden finns där för allmänheten och de används flitigt, både av
australiensare och turister. På vissa ställen finns det till och med kokande
vatten som man enkelt tar ifrån en kran. Dessa saker tillsammans med
det vänliga folket och det fantastiska klimatet gör Australien till det perfekta landet att åka bil i.

Månaderna flöt förbi och vi höll oss på resande fot nästan hela tiden. Till
slut blev det dags att åka hem till Sverige. Den sista veckan sålde vi vår
Pärla till ett engelskt par.
Visst fanns det gånger när vi frös och längtade efter en varm säng. Visst
fanns det gånger när man hellre skulle sitta på en trevlig restaurang än
att äta nudlar lagade på gaskök. Men vi älskade det här sättet att resa.
Det här sättet att se, lära känna och uppleva Australien på. Det var ett
magiskt äventyr.

Det är dock viktigt att tänka på att det inte är samma sak att bila i Australien som i Europa. Det kan vara enorma avstånd mellan platser. Över
stora områden finns det ingen mobiltäckning så det är klokt att meddela
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Få instrument är väl så förknippade med sitt ursprungsland som didjeridu är med Australien.
Ett instrument som även är en mycket populär souvenir. Kanske har du en didjeridu som står
och samlar damm där hemma? Hur spelar man egentligen på detta något primitiva instrument?
Nu är det dags att bli expert! Instrumentets ursprungliga användningsområde är Arnhem Land
och hos folken i dess närhet.
samt Mago mästarna David Blanasi och Darryl Dikarrna Brown. Jag
har även träffat innovatören Charlie McMahoon för att nämna några av
dem som undervisat mig genom åren. Nu kanske någon undrar, Yidaki,
Mago, didjeridu, stavas inte det didgeridoo? Stavningen spelar ingen roll,
googlar du får du flest träffar på didgeridoo. Befinner du dig i Darwin
möter du oftast stavningen Didjeridu och det är egentligen den officiella
stavningen. Pratar du om traditionella instrument från Arnhem Land så
är de vanligaste namnen Yidaki i östra Arnhem Land samt Mago i västra
Arnhem Land.

Jag tänkte på följande rader ge er grundläggande information och bakgrundshistorik om instrumentet samt en så kallad workshop i hur man
spelar didjeridu.
För egen del provade jag för första gången på att spela didjeridu i Sydney
i januari 1989. I samband med att jag köpte mitt första instrument i en
butik i området The Rocks i Sydney gav butiksbiträdet mig några tips
om hur man spelar samt skickade med ett litet instruktionshäfte. Jag gav
min första konsert på ett vandrarhem i Surfers Paradise några dagar senare. Därefter har instrumentet följt mig som en kär gammal vän. Jag har
spelat på allt från kungliga bröllop (Mary & Frederik i Danmark 2004)
till öde barer i Östeuropa. Jag har besökt de fyra stora mästarna i Arnhem Land, Yidaki virtuoserna Djalu Gurruwiwi och Milkay Munungurr

Djalu Gurruwiwi
”På Goulburn Island finns en helig didjeridu, den innehåller krafter likt
inget annat instrument. I nordöstra Arnhem Land där vi bor är Yidakins
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torierna om våra ceremonier som länkar oss tillbaka till förfäderna.
En didjeridu är traditionellt tillverkad av en eukalyptusstam som blivit
urholkad av termiter. Att tillverka en didjeridu nuförtiden inleds vanligtvis med att man ger sig iväg ut i bushen i en 4hjuls driven Toyota, på
grund av att de flesta träden som lämpar sig som instrument i närheten av
byn redan är nedhuggna. Aboriginerna känner väl till sitt land och vet i
vilka områden de ska leta. Efter att ha sett ut ett lämpligt träd skalar man
oftast bort lite bark. Därefter knackar man med fingret på trädet för att
höra hur stor ihålighet det har, och om det är idé att hugga ner det. De
som är erfarna hör direkt hur stort hålet är bara genom att knacka på trädet. Efter det att man samlat på sig ett antal stockar så inleds arbetet med
att tillverka instrumentet. Först skalar man bort barken, därefter brukar
väggarna tunnas ut för att få ett starkare och klarare ljud. Nuförtiden
används järnspett vars ena ände plattats till så att det liknar ett stämjärn
för att holka ur insidan. Utsidan behandlas vanligtvis med slipmaskin.
Innan man åker tillbaka till byn så brukar man leta reda på ett binäste
för att få vax till munstyckena och för att täta eventuella sprickor som
kan uppstå i instrumentet. De vilda bina saknar gadd, så det är ingen risk
att man blir stucken när man hugger sig in i boet. Bivaxet kallas lokalt
för ”Sugarbag” och är i färgen betydligt mörkare än det vi har i Europa.

kraft blott en skugga av den som finns gömd i det heliga instrumentet på
Goulburn Island”. Yidakimästare och traditionell övervakare av instrumentet från östra Arnhem Land
David Blanasi
”You knock knock that tree and cut it down!” Så utryckte sig den legendariske Magomästaren när jag bad honom förklara hur man tillverkar
en didjeridu
Trevor A. Jones
”The didjeridu is a unique and astonishing achievement that deserves to
be widely recognised and respected wherever artistic accomplishment is
valued”. En av de första som på allvar studerade instrumentet och dess
betydelse.
Mandawuy Yunupingu
”Cherish the sound, for it is the sound of Mother Earth”. Årets Australier 1999, och sångare i Yothu Yindi.
Ordet ”didjeridu” tros ursprungligen ha myntats av en vit man vid namn
Herbert Basedown, och är helt enkelt en beskrivning av ljudet från en
traditionell rytm i västra Arnhem Land, ”did-je-ridu”. Instrumentet
nämns i ”The Australian National Dictionary 1919, ”The Bulletin, 1924
samt i artiklar av Basedown 1926.

I norra Australien är allt på vår jord, enligt aboriginernas tro indelat i två
så kallade ”Moietys” (hälfter), som kallas ”Dhuwa” och ”Yirritja”. Såväl
människor som djur och natur tillhör antingen ”Dhuwa” eller ”Yirritja”
och en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i det aboriginska vardagslivet går ut på att skapa balans mellan dessa båda ”Moietys”. När
balans råder mellan de båda hälfterna uppstår harmoni på jorden, och
allt blir till ett.

De två vanligast förekommande traditionella aboriginska namnen för
didjeridu är ”Yidaki” (östra Arnhem Land) och ”Mago” (västra Arnhem
Land). Dessa båda instrument är anpassade till den spelstil som förekommer i respektive område och skiljer sig därför åt både vad gäller utseende
och karaktär. I minst 2000 år har aboriginerna i Arnhem land och de
närliggande områdena använt sig av instrumentet didjeridu. Kanske har
de använt instrumentet ännu längre, i området finns ett stort antal klippmålningar och kvarlämningar som tyder på att Aboriginerna har funnits
här i drygt 60 000 år. Den äldsta klippmålningen föreställande en didjeriduspelare är daterad till att vara circa 2000 år gammal, vilket är det
äldsta beviset för bruket av instrumentet. I övriga Australien har de drygt
600 olika aboriginska folken/stammarna inte använt sig av instrumentet.

Även konsten som pryder instrumenten skiljer sig åt. I öst målar man
ofta linjer vid botten, mitten och toppen av instrumentet, linjerna symboliserar klanen man tillhör. Symboler och målningar med totemdjur
och växter på instrumenten förekommer i både öst och väst. I väst är de
så kallade ”Rarrk” målningarna vanligt förekommande. ”Rarrk” stilen,
även kallad ”cross hatch” består av parallella linjer som bildar ett vackert
rutmönster.
Färgen man använder skapas av ockra. Man mal stenar till grus mot marken, därefter blandar man gruset med vatten och stärkelse. Idag används
trälim, förr i tiden kunde det vara äggula, koda eller liknande material
från naturen. Penslar tillverkas av grässtrån där man skalar fram fibrerna
i strået.

Djalu Gurruwiwi, stamäldste övervakare av instrumentet i östra Arnhem
Land, berättar att det var deras förfader ”Ganbulapula” som en gång
i tiden, vid platsen ”Gulkula” förde instrumentet till ”Gumatj” folket.
Ljudet av ”Yidaki” och ”Bilma”, (slagpinnar) är rytmen och pulsen i his-
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Så spelar du didjeridu
Vi delar upp de praktiska lektionerna i fyra delar. 1. Grundton 2. Ljudvariationer 3. Rösteffekter och 4. Cirkulationsandning.

skrattar (kakakakikakaka). Samma regel gäller här; ta i ända nerifrån magen och skrik (sjung) kakakakakikaka i instrumentet.
4. Cirkulationsandning - Nu är det dags för den övning som brukar
skapa störst förvirring hos alla blivande didjeriduister; cirkulationsandningen.Förutsättningarna är följande; det är fysiskt omöjligt att blåsa
och andas samtidigt, du läste rätt, det går inte. Det man då gör är att
man med kindmusklerna pressar fram den luft som man sparat i kinderna samtidigt som man tar korta och distinkta andetag genom näsan.
Blås först upp kinderna och tryck sedan ut luften som finns i munnen
med kindmusklerna, låt läpparna vibrera så ett pruttljud uppstår ”ptrrr”.
Upprepa övningen och prova samtidigt att försöka ta ett kort sniffandetag genom näsan samtidigt som du pressar ut luften med vibrerande
läppar. I början gäller det att ta korta och snabba sniffandetag genom
näsan, man gör ett kort och distinkt sniff samtidigt som man håller igång
läppljudet med hjälp av den luft som finns i kinderna. En bra övning är
att fylla munnen med vatten, pressa sedan ut vattnet i en smal stråle samtidigt som du andas genom näsan. Börja med att bara pressa ut vattnet
i en smal stråle. Prova sedan att öka trycket så att strålen blir längre och
kraftigare. Klarar du övningen och lyckas ta ett enda andetag samtidigt
som vattnet sprutar fram så bemästrar du cirkulationsandning. Öva nu
cirkulationsandningen på ditt instrument. Tänk på att spela lugnt och
avslappnat, undvik rytmer och spela endast grundtonen. Starta tonen,
försök att fokusera på hur du pressade ut vatten/luft tidigare. Blås upp
kinderna, pressa fram lite luft och ta ett kort och distinkt sniffandetag
genom näsan samtidigt som du behåller trycket i kinderna. Det blir en
viss skillnad i ljudet i samband med andetaget, men det är helt naturligt,
detta är något man använder i rytmen senare.

1. Grundton - Slut tätt mellan mun och munstycke, känn efter där det
känns bekvämast, själv föredrar jag att ha munstycket lite åt höger sida.
Nu ska du blåsa mjukt men ändå distinkt i röret, läpparna ska vibrera.
Tänk på hur det låter när barn leker med bilar ”brrr”, eller hur man stoppar en häst ”ptrrrrooo”. Pratar vi om bilar igen så tänk på en SAAB v4
och inte någon amerikanare. Låter man som en amerikanare (bil alltså)
blir läpparna för slappa, för stort mellanrum mellan läpparna. Det krävs
lite mer tryck ”brrr” precis som en SAAB v4 (lite ettrigare) Tänk på att
inte blåsa för hårt, slappna av, det är mer press/tryck på luften som gäller
än att blåsa hårt. Leta efter tonen. Prova även att blåsa (fast med tryck) så
löst som möjligt och samtidigt behålla tonen.
2. Ljudvariation - Visst är det kul när man får ljud. Nu är det dags för
nästa steg; hur man får de första variationerna av ljust respektive mörkt
ljud. Flytta tungan inne i gommen och växla mellan de två positionerna
i och o. Säg ”i” tyst för dig själv då märker du att tungan pressas upp i
gommen. Släpp sedan ner tungan i neutralt läge, säg ”o” tyst för dig själv.
Växla sedan mellan i – o – i -o. Låter betydligt krångligare än vad det är.
3. Rösteffekter - För att få ytterligare effekter ska du nu använda dig
av rösten. Samtidigt som du har en ton så prova att härma något djur
eller vad som helst i omgivningen. Vi kan börja med ett enkelt ”ko”,
prova sedan två ”ko ko”. Du måste ta i ordentligt ända nere ifrån magen,
diafragman, det krävs kraft för att få fram ljudet distinkt. Det kan vara
lättare att prova utan instrument, ropa alltså med stängd mun, ko ko!
Genom att skapa flera korta ”ko” kan vi åstadkomma ett av de absolut
vanligaste ljuden som man hör när det gäller didjeridu på moderna inspelningar; det är Kookaburrafågeln, vars läte påminner om någon som

Blev du intresserad och vill du läsa mer om didjeridu och hur man spelar
så besök larswallin.nu
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Utforska Australien &
Nya Zeeland med KILROY!

Sydney anses vara en av världens vackraste städer.
Vi kan erbjuda kortare utﬂykter i denna härliga stad.
T.ex. valsafari, cocktail-kryssning eller ett enkelt
“Hop-On /Hop-Off” pass där du utforskar staden med
hjälp av dess båtar!

Kryssning i Sydney fr. 280:-

Res runt Australien i din egen takt med en husbil eller
hyrbil. Vi kan erbjuda ﬂera olika modeller på husbilar
och hyrbilar och du kan hämta och lämna på olika
orter. Känn friheten bakom ratten och bestäm när, var
och hur du vill uppleva din resa!

1 vecka husbil fr. 6200:-

Australien

Australien

Ett besök på Nya Zeeland innebär massor av vackra
vyer och möjligheter till en mängd olika aktiviteter. För
att se så mycket som möjligt rekommenderar vi att
man åker med på en rundresa där allt ingår;
transport, boende, guide och måltider!

Nya Zeeland passar bra att upptäcka bakom
ratten på en husbil. Här ﬁnns slingriga, vackra vägar
genom ett aldrig skiftande landskap och du kan
stanna bilen och campa vid sidan av vägen med en
fantastisk utsikt.

Rundresa sydön 7 dgr fr. 6560:-

1 vecka husbil fr. 4500:-

Nya Zeeland
0771 - 545 769
Curious_helsida_nov.indd 1

STOCKHOLM - GÖTEBORG - LUND - UPPSALA

Nya Zeeland
www.kilroy.se
11/17/2011 6:01:37 PM

Vill du skriva
en artikel för
Down Under?
arbetat eller
Har du rest, studerat,
t med koppling
upplevt något intressan
Zeeland?
till Australien och Nya
.se
australien-nyazeeland
Kontakta oss via www.
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