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På hemsidan hittar du senaste nytt om evenemang, nyheter, 
medlemsförmåner och tips. Du kan läsa artiklar, reseskildringar 

och få information om working holiday, visum mm.

vänskApsföreningens 
heMsidA

 www.AustrAlien-nyAZeelAnd.se

      Bli medlem 
       i AustrAliskA nyA ZeeländskA 
       vänskApsföreningen

Medlemsavgift 200:- 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.
 

Besök

facebook.com /ausnzfs
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Det var egentligen ett lätt val, 
det blev Australien

Solen skiner och våren är på väg att blomma ut i Sverige. I min 

brevlåda dimper det ner inbjudningar till födelsedagskalas från 

gamla klasskamrater. En efter en firar de sin stora dag med pompa 

och ståt. Jag har funderat över min egen födelsdag. Var och hur ska 

jag fira den? Det var egentligen ett lätt val. Den 23 juli fyller under-

tecknad 50 år och valet föll på Melbourne, Australien. Det är i den 

staden jag har flest vänner och bekanta i Australien. Gissar att det 

blir en dag fylld med levande musik, god mat och dryck. Frukosten 

funderar jag på att avnjuta på ett av mina favoritcaféer, The Old 

Fire Station Cafe på 378 High St, Preston. Under våren genomför 

Vänskapsföreningen ett antal föreläsningar runt om i Sverige, se 

nyhetssidan för datum. Besök vår hemsida och vår facebooksida 

där datum för föreläsningar och nyheter presenteras.  Kontakta 

Studiefrämjandet på er ort om ni vill arrrangera en föreläsning 

eller starta en studiecirkel om Australien eller Nya Zeeland. Vill 

återigen uppmana er till att skicka in artiklar och komma med öns-

kemål om vad ni vill att vi ska skriva om i Down Under.

Redfern & eveleigh street i förvandling 7

Lars Wallin
Chefredaktör

The Melbourne Cricket 
Ground (MCG) 9

david Blanasi 16
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Vi har kommit en bra bit in på det nya året. Den milda vintern har över-
gått till vår, men jag tänker ändå uppehålla mig en stund vid vintern. OS 
genomfördes i ryska Sotji i subtropiskt klimat och för första gången fick vi 
se skidåkare i längdspåren ta sig fram i kortärmade linnen. 

Australien och Nya Zeeland tillhörde inte de mest framgångsrika na-
tionerna i OS, men Australien fick en silvermedalj genom Torah Bright i 
halfpipe, trots att hon bara låg nia inför avslutningen. I Vancouver för fyra 
år sedan gick det dock snäppet bättre då hon vann guldmedaljen. Vasalop-
pet var länge i farozonen på grund av, inte snöbrist, utan stora mängder 
vatten till följd av det varma vädret. Arrangörerna arbetade hårt och loppet 
kunde gemföras. Jag åkte mitt trettionionde Vasalopp i svit och hörde att 
det talades engelska i spåret, men jag kunde inte identifiera några australier 
eller nyzeeländare.

Australien brukar hävda sig bra i olika mätningar av levnadsstandard 
och levnadsnivå. Således tillhörde Australien, men inte Sverige, de sju län-
der som enligt OECDs kriterier har framgångsrika skolsystem. Det som 
bedömdes var likvärdighet i utbildningssystemet, stort självbestämmande 
för enskilda skolor, höga lärarlöner, åtgärder beträffande lärarbrist och god 
ordning med lite skolk och sen ankomst. 

Kommer kiwin, den nyzeeländska nationalsymbolen, egentligen från 
Australien? Nya forskarrön, baserade på studier av fossil, tyder på att ki-
wifågeln härstammar från arter som kommit flygande från Australien. En 
20 miljoner år gammal och fossiliserad kiwisläkting, som hittats på Sydön, 
tyder på nära band till emun, en fågelart som också saknar flygförmåga och 
fortfarande finns i Australien. Om kiwierna och emuerna är släkt har de 
också en gemensam anfader, vilket dock återstår att bevisa. Det hoppas nog 
inte nyazeeländarna på. 

Vänskapsföreningens vårprogram, som presenteras på annan plats i 
tidningen, består av ett antal föreläsningar i samarbete med Studiefräm-
jandet. Jag vill också påminna om möjligheten att starta studiecirklar om 
Australien/Nya Zeeland och att vi är beredda att ordna resor för mindre 
grupper med specialintressen till exempel att delta i Australiens Vassalopp 
Kangoroohoppet. Vi i styrelsen är till för er. Hör gärna av er så skall vi göra 
allt vi kan för att tillgodose era intressen.«

Erwin Apitzsch
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Redan för en tre-fyra år sedan spetsade jag och några kollegor vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, in oss på en idrottspedagogisk 
konferens i Auckland. Det är långt till Nya Zeeland. Dit kommer man inte 
så ofta – varför inte, frågade jag mig, kombinera arbete med familjesemes-
ter? Det sägs ju att det finns fina seglingsvatten där nere. Dessutom kunde 
det vara en lämplig femtioårspresent till min fru Teija. En snabb sökning 
på nätet ledde mig till en båtagentur på Bullandö i Stockholms skärgård:

– Hej, jag ska resa till Auckland. Känner ni till om man kan hyra se-
gelbåt där?

– Auckland, då ska du resa norrut till Bay of Islands. Där finns Nya 
Zeelands finaste seglingsvatten.

Sagt och gjort. Via båtagenturen kunde jag chartra en tolv meter lång 
segelbåt under en vecka. Den 14 februari i år tog vi, min fru och mina barn. 
Linnea 16 och Albin 14, bussen de 20 milen från Auckland upp till Opua, 
seglingscentrum längst in i Bay of Islands. Redan knappt två timmar efter 
ankomst kunde vi glida iväg ut i farleden.

Första stopp var Russell, maoriernas Kororareka, ett litet samhälle som 
under tidigt 1800-tal gick under namnet ”The hell-whole of the Pacific” på 
grund av valfångarnas och äventyrarnas vilda leverne. Än idag syns kulhål 
i väggarna på den anglikanska kyrkan från 1840. Russell var för övrigt från 
maj 1840 till mars 1841 Nya Zeelands första huvudstad. Idag bor runt tusen 
personer i denna stillsamma idyll.

Morgonen därpå rundade vi Tapeka Point och tog oss ut i bukten. Inför seg-
lingen var det en hel del prat om delfiner. ”Man kan segla runt i en hel vecka 
utan att se skymten av dem”, hävdade affärsbiträdet i den lilla affären i Opua. 
Nu hann vi knappt kasta loss innan vi siktade delfinflocken. Runt tio-femton 
stycken var de. Man blir lycklig när man ser dem lekande och hoppande. Den 
här dagen höll de sig på trettio meters avstånd, men under seglatsens andra 
dag kom de helt nära. Ett par av dem sköt fart rakt under båten.

Seglingsveckan inleddes i ett fantastiskt sommarväder, men eftersom vä-
derprognosen varslade om regn och stark vind senare i veckan passade vi 

Text: Håkan Larsson

Kia ora! Att segla är nödvändigt, att segla i Bay of islands på nya Zeeland är livet. 
delfiner, Whole in the Rock och härligt ljumma kvällar i halvmånformade vikar. 
det är några bestående minnen av en veckas familjesegling under södra korset.

BAy of islAnds

Lekande delfiner i Bay of Islands. 
Foto: Linnea Huusko

Motukokako Island – Whole in the Rock.
Foto: Linnea Huusko

Med förliga vindar i
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redan under den första dagen på att segla hela vägen ut till Cape Brett. 
Kusten här är klippig och oländig och landet reser sig raskt upp till 
toppar på över 300 meter. Ett par hundra meter utanför Cape Brett 
ligger den 159 meter höga Motukokako Island, på engelska Piercy Is-
land. Namnet är träffande. Ön är ”piercad”. I folkmun kallas den oftast 
för ”Whole in the rock”. Vid dess ena ände har havet gröpt ur ett hål i 
berget som har formats till en cirka tio meter hög och tio meter bred 
portal.

En bit innanför Cape Brett ligger Urupukapuka Island. Blotta nam-
net lockade oss dit. Stranden som vetter österut mot Stilla havet är 
klippig och otillgänglig, men på syd- och västsidan finns flera lock-
ande vikar som erbjuder gott skydd. Vikarnas djup cirka hundra meter 
ut från stranden ligger på tre till fyra meter vid lågvattenstånd. Öarna 
är höga, uppåt 50-60 meter, så även om man inte kommer helt nära 
stranden finner man gott lä. Här ligger man väl skyddad för eget an-
kare. En kväll sökte vi upp Urupukapuka Bay längs öns södra strand, 
en annan ankrade vi i Oneura, på engelska Paradise Bay, i väster.

Vattenståndet skiljer sig i dessa farvatten med två meter mellan 
ebb och flod och hinner ”upp och ner” två gånger varje dygn. Jag har 
aldrig tidigare seglat i farvatten med tidvatten, men i själva verket 
märkte man knappat av variationen. Stränderna sluttade brant neråt 
och djupet i ”bayen” låg genomgående på mellan tio och fyrtio meter. 
Seglingsfarvattnen var lättmanövrerade och sjökorten lättlästa. Siff-
rorna i kortet angav djupet vid lågvattenstånd, så om man höll sig över 
tvåmeterskurvan var man på den säkra sidan eftersom båtens djupgå-
ende var knappt två meter.

Mot slutet av veckan försämrades vädret. På grund av vindarna – 
det blåste stundtals kulingvindar – fick vi hålla oss i lä av öarna. Ute 
i bukten rullade en mellan en och två meter hög dyning in från Stilla 
havet. Av denna märkte man dock inte mycket i de skyddade vikarna 
där vi låg för ankar. Tidvis drog regn in över oss, ofta ett mycket fint 
duggregn kallat ”drizzle”, som gjorde sittbrunnen blöt men som duns-
tade genast om den hamnade på bar hud. Dessa dagar tillbringade vi i 
Russel, där vi förkovrade oss i den lokala historien.

Maorierna började befolka området för cirka 700 år sedan. När Ja-
mes Cook kom hit för första gången år 1769 fanns väl organiserade 
maorisamhällen. I Cooks kölvatten kom europeiska valfångare, ny-
byggare och missionärer. Periodvis uppstod stridigheter mellan mao-
rier och européer, inte sällan som en följd av tvister om landområden. 
I oktober 1835 undertecknades Nya Zeelands självständighetsdeklara-
tion i Waitangi, en ort på fastlandet vid Bay of Islands. Waitangi är nog 
egentligen mest känt för ”Fördraget i Waitangi” som undertecknades 
av 300 europeiska dignitärer och maorihövdingar i februari 1840.

Den 21 februari närmade vi oss åter marinan i Opua. ”Ring när ni 
har en kvart kvar till hamnen, så kommer jag och möter er”, hade Scott 
från Mooring’s, företaget som hyrde ut båten, sagt till oss när vi stack 
iväg. Sagt och gjort. Scott kom ombord som utlovat och manövrerade 
säkert in S/Y Shard, som båten hette, till kajen. Återlämningen av bå-
ten gick lika smidigt som utcheckningen. På vägen uppför backen till 
busshållplatsen noterade vi avundsjukt att väderleksprognosen för den 
närmaste veckan utlovade vackert väder.«

Albin, Teija och Linnea, 
med Urupukapuka Bay i bakgrunden. 

Foto: Håkan Larsson 

S/Y Shard för ankar i kvälssolen. 
Foto: Linnea Huusko

1:e-fotografen, tillika storasyster Linnea, 
till rors. Foto: Håkan Larsson
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Text & Foto: Lars Wallin

redfern & eveleigh street

Tapasbarer och gentrifiering i aboriginernas mytomspunna The Block. 

 i förvandling
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Eveleigh Street i Redfern är kanske Sydneys mest ökända gata. En gata 
tidigare mest känd för ryktet om utbrända bilvrak, nedgångna hus och svår 
kriminalitet. Jag kommer fortfarande ihåg när jag år 2003 bad en taxichauf-
för vid Cirkular Qay att köra mig till Eveleigh Street i Redfern. Han tittade 
på mig och bad mig repetera adressen. Eveleigh Street svarade jag. Inte en 
chans blev hans svar. Taxichauffören fortsatte med att berätta att om jag kör 
dig dit så får jag vara glad om jag ens får med mig volymknappen därifrån. 
Vi kommer att bli bombarderade med flaskor och stenar. Du kommer att 
bli rånad inom fem minuter, jag kör dig inte dit. Det var tisdag förmiddag 
och jag tänkte att så farligt kan det väl inte vara. Vi kom överens om att han 
skulle köra mig till pendelstationen för där skulle finnas ett stort antal vak-
ter och poliser förklarade taxichauffören. Solen sken från en klarblå him-
mel när jag vandrade nerför Eveleigh Street. Några aboriginska barn lekte 
på gräsmattan. Jag stannade och begrundade den vackra graffittimålningen 
föreställande aboriginernas flagga. Jag vandrade runt i området och visst 
var husen nedgångna men rånad blev jag inte, istället hälsade folk vänligt 
på mig. 

En märklig känsla dock att befinna sig i ett så eftersatt område i centrala 
Sydney. Ett område som få besöker eller har besökt förrän nu, cirka 30 år ef-
ter det att projektet med AHC Aboriginal Housing köp av fastigheter. Från 
att ha varit ett område som många inte ens vågat besöka har gentrifieringen 
nu gjort sitt intrång. Först kommer studenter och artister följda av barn-
familjer. Nyligen släpptes uppgifterna om att 31 Eveleigh Street uthyrs för 
$1120 per vecka och 47 Eveleigh Street för $1000 per vecka. Lägenheterna 
är topprenoverade invändigt och i området öppnas allt fler tapasbarer och 
caféer. 

Det var år 1965 som Charles Perkins och Reverend Ted Noffs of the 
Wayside Chapel organiserade en så kallad Freedom Ride tillsammans med 
30 vita universitetsstudenter från gruppen Student Action for Aborigines 
(SAFA). Detta inspirerade även andra politiska aktivister bland Koori-fol-
ket, kampen för ett bättre liv för aboriginerna.  Efter stora protester och en 
kampanj ledd av Bob Bellar lyckades man få regeringen att låta AHC Abori-
ginal Housing Company köpa fastigheter i området år 1972. Detta samti-
digt som vita fastighetsägare försökte få bort aboriginerna från området. 
Protesterna var stora även bland de vita. För icke-aboriginer har området 
haft ett rykte om sig att vara nedgånget med mycket våld och kriminalitet. 

Den 14 februari år 2004 riktades världens blickar mot Redfern och de 
upplopp som då rådde. Det som tände gnistan var att en aboriginsk pojke 
som försökte cykla ifrån polisen, föll och spetsades till döds på ett staket. 
Polisen förnekade det hela, men lokalbefolkningen var ursinnig. Pendelsta-
tionen Redfern railway station blev både eldhärjad och vandaliserad i sam-
band med upploppen. På nyhetskanaler världen över kunde man se brin-
nande bilvrak och kravallpolis. Arbetslöshet, klasskillnader, hopplöshet och 
rasism är något som är gemensamt när det kommer till roten till upplopp i 
såväl Redfern som i Paris eller Husby. Området fick härom året en mycket 
populär tv-serie uppkallad efter sig Redfern Now. En dramaserie där man 
kan följa aboriginska familjers vardagsliv. Har du inte besökt Eveleigh Street 
och vill se en del av staden och aboriginernas historia är det hög tid. Gentri-
fieringen går fort, något som stadsdelar som exempelvis Södermalm, Haga 
och Möllevången kan vittna om.«
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the MelBourne CriCket 
ground (MCg)

Australiens 
nationalarena är fylld 

av själ och historia.
Text & Foto: Lars Wallin

Det var min australiske vän Geoff Toll, en sedan barnsben inbiten sup-
porter och fan av AFL-laget Melbourne FC eller Demons som de kallas till 
vardags, som introducerade mig för sporten (Australian Rules Football).  
Året var 2001 och det var även första gången jag besökte Melbournes mäk-
tiga arena The G. Iklädd rödsvart halsduk och försedd med de två attribut 
som på något sätt verkar tillhöra samtliga i publiken, det vill säga en paj 
och en kall VB såg vi matchen Melbourne Demons - Richmond Tigers. 
Efter detta var jag fast och försöker vid varje resa till Melbourne att besöka 
arenan. Detta oavsett om det gäller en match, konsert eller varför inte en 
guidad tur. Vid mitt senaste besök valde vi en guidad tur i arenan, något jag 
varmt kan rekommendera. Vi fick då besöka både omklädningsrum, gym, 
restauranger och de pampiga läktarna. Vi fick se och känna på gräset samt 
ta oss högst upp på läktarna alltmedan vår guide berättade om arenans 
historia.>>>
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The Melbourne Cricket Ground (MCG) är Australiens största arena. 
Pulikrekordet på 121 696 besökare sattes år 1970 i samband med VFL 
Grand Final mellan Carlton och Collingwood. Arenan har genom åren 
renoverats flera gånger och läktare och sektioner har både byggts om 
och byggts till. Efter den senaste renoveringen av läktarsektionen ”The 
Northern Grandstand” år 2006, är den officiella publikkapaciteten idag 100 
000 besökare fördelat på 95 000 sittplatser och 5 000 ståplatser. Publiksiff-
ran för AFL-finalen  2010 mellan Collingwood och St.Kilda är officiellt 100 
016 personer. Var de 16 extra personerna höll till avslöjar inte historien. 
Flera sporter har satt sina publikrekord på The G, förutom tidigare nämnda 
AFL även Cricket, Rugby League, Rugby Union och Baseball.

Melbourne Cricket Club bildades i november 1838 och den första 
matchen spelades mot ett militärlag på The Old Mint vid hörnet av William 
och Latrobe Streets.  I januari år 1839 låg den första officiella hemmapla-
nen vid Burial Hill (Flagstaff railway station), en plats som dock redan var 
bortlovad till Botanic Garden, varför klubben i oktober 1846 blev tvungen 
att lämna platsen. Den nya hemmaplanen placerades intill Yarra-floden där 
the Herald och Weekly Times building ligger idag. Återkommande över-
svämningar tvingade dock klubben att leta efter en bättre plats. Valet föll 
på ett område i södra Melbourne, vilket man återigen tvingades lämna, nu 
på grund av järnvägens framfart. Yarra Park blev till slut platsen där man år 
1853 inledde bygget av The Melbourne Cricket Ground. Den 30 september 
året därpå spelades den allra första cricketmatchen.  

The G ligger i det för alla sportintresserade världsberömda området Mel-
bourne Sports Precinct. I närheten ligger bland annat Rod Laver Arena, 
Hisense Arena och AAMI Park. Även om arenan huvudsakligen är värd 
för Australian Football och Cricket så spelas även Soccer (Fotboll), Rugby 
Union, Rugby League och ibland även konserter. 

Artister som uppträtt där är bland andra Rollings Stones, Madonna och 
Michael Jackson. Påven John Paul II besökte arenan 1986. År 1956 var The 
Melbourne Cricket Ground huvudarena för de olympiska spelen. 
Lagen som har The G som sin hemmaarena är Hawthorn FC (AFL), Rich-
mond FC (AFL), Collingwood FC (AFL), Melbourne FC (AFL), Victorian 
Bushrangers, Melbourne Stars (T20)
Adress: Brunton Avenue, Richmond 3002. Tel: (03) 9657 8867. The MCG 
ligger cirka 1kilometer från centrum (CBD Central Business District).

Det finns två pendeltågstationer nära the MCG. Jolimont (även känd 
som MCG Station) ligger strax norr om arenan och erbjuder en fin pro-
menad genom Yarra Park. Från centrum tar man Hurstbridge eller Epping 
lines. Den andra stationen är Richmond sydost om the MCG.«

Arena Dimension: 173.6m x 148.3m
www.mcg.org.au - www.mcc.org.au - www.afl.com.au

Historiska event: 
Melbourne 1956 Olympic Games, 

Melbourne 2006 Commonwealth Games,

 1992 Cricket World Cup Final



10 11

Bli MedleM / 
förMåner

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

Medlemsförmåner
Som medlem erhåller du flera förmåner 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

Besök www.australien-nyazeeland.se för information om medlemsför-
måner. 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 

arrangemang 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 auto-
matiskt senaste numret av Down Under skickat till dig samt tillgång 
till alla våra medlemsförmåner.

MedleMskort 
2014

NAMN:

www.australien-nyazeeland.se
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Läsarfråga:
Hej Anders! Förstår att du får många frågor men tänkte bara fråga om det 
stämmer att man bara får ta med 20 kg packning in till Australien? På vår 
flygbiljett står det att vi får ta med 30 kg men har läst på många ställen att 
man bara får ta med 20 kg in i landet. Tack på förhand! Ha det bäst:) -Elin

Anders Svar:
Hej Elin. Olika flygbiljetter har olika bagagegränser. Om du till exempel 
flyger i Business Class så är det inte ovanligt att du får ta med dig 3 väskor 
och över 50 kg. Om det står 30 kg på din biljett så är det det som gäller.

Läsarfråga:
Hejsan. Jag har en liten fråga som kanske berör den lite äldre generatio-
nen som varit i arbetslivet under flertalet år och skaffat sig en arbetslivs-
erfarenhet inom olika områden typ snickare och liknande jobb. Många 
frågor som ställs gäller behovet inom IT-områden och jag kan förstå att 
det finns ett sug efter sådana. Själv har jag arbetat inom verkstadsindustrin, 
järnväg och är nu slutligen utbildad yrkeschaufför. Finns det en möjlighet 
för en”vanlig” arbetare att kunna få anställning och pröva på att arbeta i 
Australien. Hur ser man på en svensk som söker ett vanligt arbete. Konkur-
rent? Är det lättare att söka på plats? Själv skulle jag kunna tänka mig att 
flytta ner och jobba och kanske bana lite väg för mina barn som båda vill 
till Australien. Båda mina barn är på väg ut i arbetslivet och har attraktiva 
och respekterade utbildningar, dock ej IT. Skulle jag kunna få anställning 

inom järnväg eller som yrkeschaufför? Är som sagt vanlig arbetare och har 
lång erfarenhet av att köra tåg, köra lastbil, obegränsad längd och tyngd, 
yrkeskompetensbevis och att köra farligt gods, vilket kräver ett mycket 
gott omdöme och högt säkerhetstänkande. Jag vet också att det finns lite 
skillnader i lagar och regler inom landet. Kan du på rak arm säga vad för 
möjlighet att få jobb för en äldre generationen, 45-55 år. Vad för visum 
behöver jag om jag ska arbeta. -Svenna.

Anders Svar:
Hej. Jag tror att du kan göra dig en ordentlig hacka som tung lastbilschaufför 
om du tar dig in i gruvindustrin. Ekonomin i Australien är stark, och det 
finns en stor efterfrågan på folk med din erfarenhet.

Här är lite länkar med jobbannonser:
.www.seek.com.au/jobs-in-manufacturing-transport-logistics/
  road-transport 
.http://au.indeed.com/Truck-Driver-jobs-in-Western-Australia 
.www.miningcareers.com/working_in_mining/truck_driver 
.www.jobseeker.com.au/Truck-Driver-jobs-in-Western-Australia 
.http://jobs.careerone.com.au/v-transportation-q-truck-driver-jobs-
  l-south-australia.aspx 
.www.driverhire.com.au

Jag skulle kontakta företagen bakom annonserna och fråga dem om de kan 
hjälpa dig att fixa ett arbetstillstånd och börja jobba, jag misstänker att de 

Anders Liljeqvist

 föreningsAMBAssAdören
i sydney rapporterar och svarar
                      på läsArfrågor 

här i sydney är äntligen sommaren över och nu vankas den härliga 
hösten med ljusa dagar och lite mer njutbara temperaturer. i aus-
tralisk media handlar mycket just nu kring relationerna med indo-
nesien, flygbolaget Qantas som gjort en rekordförlust och varslat 5 
000 om uppsägning, samt som alltid sport. Med cricketsommaren 
bakom oss har nu säsongen precis börjat för de två mest populära 
fotbollskoderna nRL (national Rugby League) och AFL (Australian 
Football League). Om du har vägarna förbi Melbourne i augusti 
så bör du se till att fixa matchbiljetter till svenska AFL-landslaget 
swedish elks matcher i AFL international Cup 2014. Mästerskapet 
spelas bara vart tredje år, och är ett försök att sprida intresset för 
Aussie Rules Football ut i världen. Om du vill veta mer hittar du vårt 
landslags hemsida på adressen www.aflsweden.com.

nedan följer ett urval av de senaste månadernas läsarfrågor och 
bloggkommentarer på temat att åka eller flytta till Australien. 
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kan ordna ett 457-visum åt dig som låter dig jobba i upp till 4 år åt gången. 
Från det kan du sedan ordna ett permanent uppehållstillstånd.

Jag skulle också skicka in en “Expression of Interest” för ett permanent 
uppehållstillstånd som erfaren arbetare via avdelningen SkillSelect under 
immi.gov.au. Därigenom kan du få både ett tillfälligt eller ett permanent 
uppehållstillstånd (om myndigheterna anser att det finns brist på folk med 
dina kvalifikationer i landet). Lycka till.

Läsarfråga:
Hejsan! Jag har en fråga som jag funderat lite på. Godkänner ambassaden 
ett x antal Working Holiday visum per år eller är det obegränsat? Om det nu 
är begränsat, bör man då söka visum i början på året eller spelar det ingen 
roll om jag söker nu i December? Tusen tack -Mikaela

Anders Svar:
Hej Mikaela. Jag känner inte till att det finns en kvot med Working Holiday-
visum för svenskar. Jag har aldrig hört om någon svensk som inte fått ett 
WH-visum beviljat på grund av. att årets kvot skulle vara full. 

Läsarfråga:
Hej! Mitt namn är Matilda och jag befinner mig just nu på ett turistvisum 
i Australien men kommer att åka hem till Sverige om några veckor. Jag har 
tidigare varit på ett Working Holiday visum, men gjorde inte tre månaders 
farmarbete. Problemet jag har är att jag vill tillbaka till Australien igen, men 
vilket visum kan jag åka på? Kan jag volontärjobba tre månader på en farm 
på ett turistvisum för att på så vis få ett second Working Holiday visum? 
Finns det något annat visum? Är det dyrt med student visa? Hälsn, Matilda

Anders Svar:
Hej Matilda. Kul att du vill tillbaka till Australien igen. Som jag förstår reg-
lerna så kan du inte åka och i efterhand jobba ihop de tre månadernas farm-
jobb så jag tror nog att det tåget har gått för dig. Däremot så finns det andra 
visum. Ett vanligt sätt för svenskar att åka och bo är att åka som studenter, 
då får du också jobba deltid under terminstid. Kanske du ska kolla på att 
åka och läsa någon kurs på deltid och jobba deltid?

Studentvisum kostar inte så mycket, du kan hitta alla priser här:
www.immi.gov.au/fees charges

Det som däremot kostar är en eventuell terminsavgift / kursavgift på skolan, 
men om du väljer rätt utbildnings så tror jag att du kan låna till den från 
CSN. Lycka till!

Läsarfråga:
Hejsan Anders! Kom nyligen in på din hemsida och blogg som jag gillar 
starkt, keep it up! Jag har nyligen fått veta att min morbror som bor i Aus-
tralien är svårt sjuk och i värsta fall dessvärre inte har så mycket tid kvar. 
Som du säkert förstår är vi därmed på väg dit så fort som möjligt och stan-
nar drygt 1-3 månader. Inför resan har jag några funderingar som jag skulle 
bli innerligt tacksam om du kunde svara på.

Vad bör man tänka på inför resan, behöver man annat än ett giltigt pass och 
ett visum (har ansökt om e-visitor) för att komma in i landet?

Jag har hört att man måste ha en viss summa på kontot, stämmer det och 
hur mycket är det i så fall? Krävs hälsoundersökning eller polisregister? 

Behöver man ha engelskt läkarintyg för att kunna ta med sig receptbelagd 
medicin? Vad är passenger card, något man skriver på när man anländer till 
australien? Är det ett krav att ha tur och retur biljett när man reser dit eller 
finns det möjlighet till en öppen biljett?

Hade varit så tacksam om du kunde ta lite av din tid för att hjälpa mig med 
dessa frågor. Jag har läst i flera dagar på internet men mina tankar är inte 
riktigt där de ska vara just nu. Är det något annat (som jag inte nämnt) som 
man bör tänka på får du jättegärna lägga till!

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar, Linda

Anders Svar:
Hej Linda, tråkigt att höra om din morbrors hälsa.

Till dina frågor:
1: Nej, det räcker med pass och visum.
2: Pengakravet är framför allt för ungdomar som åker på Working Holiday 
i ett år, inte korttidsbesökare som du.
3: Nej och nej.
4: Jag tror du kan ha med dig medicin för eget bruk i några månader utan 
recept, men om det är hårda mediciner som kanske är narkotikaklassade 
eller liknande skulle jag själv fixa ett läkarintyg på engelska att visa upp i 
tullen om du får frågor. Glöm inte att deklarera att du har med dig medi-
cinen också.
5: Ett Incoming Passenger Card får du på planet, där fyller du i info om ditt 
pass, din adress och ditt syfte med resan. Finns också på land, innan du 
kommer till gränskontrollen.
6: Du kan ha en ombokningsbar eller enkel biljett, ja.
7: Något annat du inte tänkt på? Se till att passet har lång giltighetstid (+6 
månader), fixa en bra reseförsäkring (genom en förlängd resekomponent 
på din hemförsäkring), se till att ni har två bankkort med dig om ett går 
sönder (ett uttagsskort och ett kreditkort), lås upp din telefon så du kan fixa 
ett lokalt kontantkort.

Ta med visum, pass, reseförsäkring och lite extra pengar på kontot så är det 
mesta rätt lätt att fixa efter hand. Lycka till!«

Om du själv har något du 
funderar över och tror att jag kan 

hjälpa dig med så får du gärna skicka 
mig ett email på adressen:

 anders@swedesinaustralia.com
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MedleMsförMåner

30/3 -14 Didjeridu + Aboriginerna – Australiens Urbefolkning
Lars Wallin från Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen fö-
reläser om aboriginerna – mänsklighetens äldsta obrutna kultur. Lars 
tar oss med på en resa från Redfern i Sydney till aboriginernas land-
område Arnhem Land i Norra Territoriet. Vi får även lära oss hur man 
spelar didjeridu.

Arrangör: Theodor Lindgren / Tel: 0725365595
Plats: Tvååker Enebackens Kraftkälla. Falkenberg

8/4 -14 ”Nya Zeelands Sydö - En rundresa”
Föreläsning med Tomas Eisner och Margot Garmelius från Australiska 
Nya Zeeländska Vänskapsföreningen. I samarbete med Studiefrämjandet. 

Tid: 19.00. Plats:  Kungsörs Bibliotek. Drottninggatan 34, 73685 Kungsör. 

12/5-14 Resa genom Nya Zeeland och Great Ocean 
Road i Australien
”Resa genom Nya Zeeland och Great Ocean Road i Australien - En 
bilresa till den nordligaste spetsen på Nya Zeelands Nordö, var-
ma källor och forsränning, huvudstaden Wellington och jordbäv-
ning i Christchurch. Därefter en resa längs Great Ocean Road, en 
av de vackraste vägarna i världen, koalor och de tolv apostlarna.  
 
Välkomna på denna öppna föreläsning som hålls av Erwin Apitzsch  
Föranmälan krävs till e-post Erwin.Apitzsch@psy.lu.se 
alt. 0708-144865 senast den 9 maj. 

26/5 -14 ”Aboriginerna” - Australiens Urbefolkning
Lars Wallin från Australiska Nya Zeeländska Vänskapsföreningen förelä-
ser om aboriginerna - mänsklighetens äldsta obrutna kultur. Lars tar oss 
med på en resa från Redfern i Sydney till aboriginernas landområde Arn-
hem Land i Norra Territoriet. Vi får även lära oss hur man spelar didjeridu.  

Välkomna på denna öppna föreläsning! Föranmälan krävs till e-post 
Erwin.Apitzsch@psy.lu.se alt. 0708-144865 senast den 23 maj. 

Anders Liljeqvist
Föreningsambassadör i Australien. 

Vänskapsföreningens ambassadör på plats 
i Sydney, Australien. Som medlem i AUS-
NZFS kan du ställa frågor till Anders. 
Anders.liljeqvist@swedesinaustralia.com

Åsa Duffy
Föreningsambassadör på Nya Zeeland

Vänskapsföreningens ambassadör på plats 
i Auckland. Nya Zeeland. Som medlem i 
AUSNZFS kan du ställa frågor till Åsa. 
duffy.asa@gmail.com

Australienresor tipsar!
Upplev det verkliga Australien. 
Planerar du att resa till Aus-
tralien bör du se vad vi kan er-
bjuda i Northern Territory, Vic-
toria och South Australia. Här 

finns allt från en fantastisk kustlinje, ett rikt djurliv, vacker natur 
och äventyrliga outbackupplevelser. Äventyr i tre delstater - 21 da-
gar. I delstaterna South Australia, Victoria och Northern Territory 
kan du komma närmare det unika djurlivet än i många andra delar 
av landet. I detta reseförslag har vi fokuserat på områdenas vackra 
och omväxlande natur, det rika djurlivet och livets goda som mat 
och vin. Pris per person när två reser tillsammans:  från 36 400 kr 
australienresor.se

MyPlanet tipsar!
Australiens bästa. En 20-dagars resa till 4 av de bästa områdena i Aus-
tralien. Fokus på djur, natur, storstad, sol & regnskog. Från kr. 23.675 
New Zealand Splendour. Resa till Nya Zeeland och 15 dagars bilhyra 
samt övernattningar inkluderade. Upplev Nord- och Sydön i egen bil. 
Från kr. 21 900. myplanet.se

Nyheter &
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Major League Baseball comes to Sydney
On the 22 and 23 March 2014, Sydney is set to be the first city in Australia 
to host the Major League Baseball’s opening season games at the Sydney 
Cricket Ground, supported by Destination NSW. Los Angeles Dodgers 
and Arizona Diamondback will play their first two games of the season in 
Sydney, only the sixth time this has been held and broadcasted outside of 
the United States. Fans will also have the chance to watch Team Australia 
take on the two American teams on the 20 and 21 March. 

2014 KI Food Safari announces hosts 
Culinary master Mark Best, chef and owner of Marque restaurant, will 
team up with celebrity chef Maggie Beer this year to host the gourmet 
adventure of the 2014 KI Food Safari at Southern Ocean Lodge. Held 
from 2 to 9 August, the event has been extended to seven nights this 
year to allow for a full week among the paddocks, vines, stockyards and 
oyster beds. Highlights of the itinerary include the fine cheeses and 
yoghurts of Island Pure Sheep Dairy, a visit to the green pastures of 
Southrock Lamb and a stroll through the shady groves of KI Olive Oil. 
In between, guests will be able to eat, drink and rub shoulders with their 
hosts at winery lunches, cooking demonstrations, barbecues and sunset 
drinks. Each night will involve a celebration of the day’s harvest with 
a spectacular menu served around the table at Southern Ocean Lodge. 

The inaugural Vision Splendid
Vision Splendid is Australia’s first Outback Film Festival, which will be 
held 27 June to 6 July 2014 in Winton, Queensland. Over 10 days, 50 
films will be screened under the open sky in the huge outdoor cinema, 
the Royal Open Air Theatre, one of only two open air theatres still 
operating in Australia. The program features Australian screen classics 
that have shaped our outback mythology including classic dramas, co-
medies and dark ‘outback gothic’ tales. The program will also explore 
contemporary short films and internationally acclaimed Australian 
films that were filmed around Winton, such as Mystery Road and The 
Proposition. Check out the preliminary program for the festival here.
visionsplendidfilmfest.com/program/preliminary-program

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

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

Innocent Bystander 
– trendigt bubblande lågalkoholvin från Australien
Nyhet på Systembolaget – Innocent Bystander Moscato från Austra-
lien lanseras 1 mars! Topproducent från delstaten Victoria i Australien 

lanserar en serie med viner i Sverige med start nu i mars 2014.Innocent 
Bystander Vignerons & Winemakers inleder sin satsning på Sverige 
tillsammans med vinimportören Domaine Wines genom att lansera ett 
lätt mousserande rosa lågalkoholvin gjort på moscato-druvor. Vinet 
har en annorlunda paketering med gammal hederlig kronkapsyl (lätt 
att öppna) och en helt genomskinlig flaska där den ”oskyldige betrak-
taren” på etiketten blir närvarande vid varje tillfälle som vinet serveras. 
När solen tittar fram i vår och rosévinskänslan dyker upp igen efter 
vintern, då kan svenska folket köpa den här trendiga nyheten från Aus-
tralien på Systembolaget

Kopparbergs cider lanseras i Australien
Kopparbergs har fortsatt att fokusera på sina exportmarkander, där de 
flesta länder visar en positiv utveckling. På de brittiska öarna, den störs-
ta exportmarknaden, har Kopparbergs haft en mycket fin ökning. För 
att fortsätta utveckla cidermarknaderna har bolaget tecknat ett samar-
betsavtal med SABMiller. Samarbetet innebär att tillsammans lansera 
Kopparberg cider på utvalda exportmarknader. Först ut är Australien.

Chockbesked skakar Australien – Toyota lägger ner 2017
Efter att General Motors och Ford lämnat besked att de ska upphöra 
med biltillverkning i Australien kommer nu nästa chock – även Toyota 
ska lägga ner. Därmed finns det ingen inhemsk bilindustri kvar i Aus-
tralien efter 2017.

Itunes Radio till Australien
Nu får ännu ett land tillgång till Apples Itunes Radio. Som andra land i 
världen får Australien tillgång till tjänsten. Apple lanserade Itunes Ra-
dio hemma i USA i september förra året och månaden efter skrev ny-
hetsbyrån Bloomberg om vilka nya länder som skulle läggas till under 
2014. Nu är Apple redo att lansera sin tjänst internationellt och först ut 
är Australien som fått tillgång till Itunes Radio. Användarna kan lyssna 
på över 100 radiostationer med musik från Itunes och spelas något som 
användaren tycker om går det också att köpa musiken.«

Stora Australienmanualen
Medlemmar som köper Stora 
Australienmanualen från  
australienmanualen.se  
och skriver i koden  ”AUS-
NZFS” får 50:- rabatt på priset 
(Ordinarie pris 249:-).
 
På 220+ sidor går Australien-
svensken 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 medborgar-
skap för emigranter. Hitta billiga resor och biljetter. Hotell, 
vandrarhem och boende. Fakta och bra att veta. 
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Så svarade David Blanasi när jag vid en filminspelning bad honom 
förklara hur man tillverkar en didjeridu. Märkvärdigare än så behöver det 
inte vara och på något sätt sammanfattar citatet i en och samma mening 
hela hans karaktär, ödmjuk som få. Nu kommer dokumentärfilmen om en 
av de största aboriginska artisterna någonsin. Hyllad över hela världen för 
sin konst och musik porträtteras nu David Blanasis liv och karriär i filmen 
Kundirri the life and legacy of David Blanasi http://djilpinarts.org.au/kun-
dirri-the-life-and-legacy-of-david-blanasi.

Den 6 augusti år 2001 försvann didjeridumästaren David Blanasi un-
der mystiska omständigheter från sitt hem i Wugularr Community, Norra 
Territoriet. Tiden efteråt var fylld av rykten om hans försvinnande. Följande 
gick att läsa i en av de största australiska dagstidningarna, The Australian 
09/11/01.

“Australia’s most famous digeridoo player is missing. Is he dead? His com-
munity has become caught up in a supernatural rumour mill and both black 
and white spiritualists claim to be in contact with him. David Blanasi is said 
to have wandered off to collect wood to make digeridoos on August 6. Despite 
an extensive search, he’s still missing.”

Ingen vet vad som hände och David Blanasi är fortfarande försvunnen. 
Blanasi var vid försvinnandet över 70 år gammal och hade på senare tid 
blivit lätt dement, kanske gick han vilse i bushen och förolyckades. Aborigi-
nerna i Wugularr känner sitt område mycket väl, men trots intensivt sökan-
de från både aboriginer och polis dröjde det lång tid innan två ridande abo-
riginska spanare till slut fann spåren efter en lägerplats där Blanasi gjort upp 
en eld och tillagat en sköldpadda. Man fann även spår efter några nyhuggna 
träd men därefter försvann alla spår efter Blanasi vid ett klippområde.

Till England
David Blanasi föddes någon gång runt år 1930. I sin ungdom levde han på

sitt traditionella landområde Kundirri i sydcentrala Arnhem Land. Blanasi 
bodde även under flera år i Bamyili Community (Barunga) och det var när 
han bodde här som han blev känd som didjeridumästaren. På 1970-talet flyt-
tade familjen några mil österut till Wugularr Community (Beswick). Under 
många år yrkesarbetade David Blanasi som en ridande kofösare (cowboy).

Han berättade att han i sin ungdom alltid bar med sig sitt instrument 
och att han brukade smita iväg till någon Billabong där han lyssnade på 
alla naturläten. Här lärde han sig härma fåglarnas läten och rörelser. David 
berättade att han brukade visa sin far vad han lärt sig och att fadern då 
uppmuntrade honom till att fortsätta träna.

Redan på 1950-talet började David Blanasi tack vare sin skicklighet 
som didjeriduist bli ett välkänt namn i Australien. Han blev så småningom 
god vän med underhållaren Rolf Harris och blev inbjuden att framträda i 
flera tvprogram. I samband med ett tvuppträdande 1967 med Rolf Harris 
i England, blev David Blanasi den förste aboriginen som spelat didjeridu 
utanför Australien. Så här skrev Rolf Harris i sin bok Rolf goes bush 1975. 
ISBN: 0589071793.

”It all started with being asked to do the first consert in the new Sydney 
Opera House. I was thrilled and determined to make the show as Australian 
as I could. I wanted fifteen backingsingers who were young, enthusiastic, and 
sounded like Australians when they sang, I also put in a request for David Bla-
nasi and Djoli Laiwonga. These two full-blood Aboriginal men from Bamyili 
in The Northern Territory. My association with them began with David in 
1967, when he was the first full-blood Aboriginal to make the trip to England 
since Bennelong went home with Philip 1792.”

David och Djoli
David Blanasi hann tillsammans med sin vän, sångaren Djoli Laiwonga 
och gruppen The White Cockatoo besöka många länder runt om i världen. 

dAvid BlAnAsi
“You knock knock that tree and cut it down...”

Text & Foto: 
Lars Wallin
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Hemma i Arnhem Land var David Blanasi ansedd som den viktigaste didjeriduisten och han 
ansvarade för flera ceremonier.

Förutom att han lärde de unga i sin hemby att spela så lärde han även flera vita didjeridu-
spelare hur man hanterar instrumentet. En kul anekdot som Blanasi brukade berätta var hur 
Rolf Harris en gång fick betala borgen för honom så att han kunde komma ut ur fängelset för 
att resa till Sydney där han skulle medverka i ett tvprogram. Efter att hans sångpartner Djoli 
Laiwonga The Black Cockatoo gått bort i slutet av 1990-talet bildade han 1998 supergruppen 
The White Cockatoo Performing Group.

David Blanasi hann med mycket under sin karriär
Det hela började redan på 1950-talet då Blanasi turnerade i Norra Territoriet, Australien.

1967 turnerade Blanasi med Rolf Harris i UK och uppträdde i en nationell TV-show.
1968 turnerade Blanasi på Hawaii med gruppen The Mialili Dancer Group.
1969 genomfördes en Japanturné med The Mialili Dancers och Melville Island Dance Troup.
1971 turnerade Blanasi på Nya Zeeland.
1972-73 genomfördes en stor turné i Mexico.
1973-74 framfördes flera solouppträdanden med David Gulpilil i Victoria och NSW.
1975 uppträdde David Blanasi i The Sydney Opera House med Rolf Harris.
1976 reste Blanasi till Kalifornien i USA för en soloturné.
1977 genomfördes en turné i Frankrike med David Gulpilil och The Mialili Dancer Group.
1978 åkte han på turné till Sydney. Tvframträdanden i ”This is Your Life” med Gulpulil samt 
i “Walkabout” med Rolf Harris.
1978 var Blanasi på turné i England med The Centenary Cricket Aboriginal Test Team och 
The Mialili Dancers Group.
1994 medverkade Blanasi på en konstutställning i Darwin med sina konstverk.
1996 genomfördes en turné i Australien.
1997 blev Blanasi vinnare av Art Award Barunga Festival.
1998 genomfördes första turnén med The White Cockatoo Performing Group i USA, Kanada 
och England. Samma år fick David Blanasi utmärkelsen Stadens nyckel till Philadelphia.
1999 var Blanasi på turné på västkusten i USA.
2000 medverkade Blanasi vid öppnandet av World Expo i Frankfurt, Tyskland, därefter ge-
nomfördes en stor turné i Österrike, Schweiz, Sverige, England och Irland.
2001 David Blanasis sista show var tillsammans med sin grupp The White Cockatoo Perfor-
ming Group på WOMAD festival i Adelaide, Australien.«

Sista mötet
Jag träffade David Blanasi så sent som tjugo dagar 
innan han försvann. I bushen utanför Wuguarr ge-
nomförde jag och Geoff Toll det som kom att bli 
hans sista intervju. Här är ett utdrag från intervjun.

Fråga: Hur länge har du spelat didjeridu?
Svar: Ända sedan jag var liten, jag fick ett instru-
ment av min far. Jag spelade nästan alltid under min 
uppväxt, jag tränade och tränade.
Fråga: Vilket är ditt skinname?
Svar: Mitt skinnamn är ”Bangardi”.
Fråga: Är du Yirritja eller Dhuwa?
Svar: Jag är Yirritja.
Fråga: Är du Jungai? (lagman).
Svar: Ja, jag är jungai över Dhuwacermonierna. 
Fråga: Det sägs att du har varit på många platser 
och spelat didjeridu, var?
Svar: Jag har varit överallt, New York, Mexico, Eu-
ropa, överallt...
Fråga: Vad heter instrumentet?
Svar: Mago.
Fråga: Vad betyder det?
Svar: Didjeridu.
Fråga: Mago, är det på Miali laungage. Är du från 
Miali laungage group?
Svar: Ja.
Fråga: Är mago detsamma som nattfågeln?
Svar: Ungefär så.
Fråga: Den som på engelska kallas uggla?
Svar: Ja, MukMuk (Uggla). Jag kopierar ibland lä-
tet från MukMuk, Kookaburra och dingos när jag 
spelar.
Fråga: Är det ok för oss ”balanda” att spela didje-
ridu?
Svar: Ja, det är bara att träna och träna.
Fråga: Används instrumentet vid ceremonier?
Svar: Ja, vi använder det vid ceremonier och dans. 
Ibland spelar vi hela dagen och natten.
Fråga: Är instrumentet heligt?
Svar: Nej det är till för alla.
Fråga: Används det även när någon avlidit?
Svar: Ja, vi spelar och kallar på anden, den kom-
mer sent på natten eller i gryningen och tar farväl 
av vänner och familj. Anden säger ”Bobo” (farväl).
Fråga: Spelar ni annorlunda än i öst?
Svar: Ja vi följer sångaren, sången, tungan, orden.
Fråga: Vad kallas er stil?
Svar: Gunbork.
Fråga: Du brukar kallas för ”The bomb” varför?
Svar: Jag spelar utan krusiduller, rakt på!
Fråga: Gör ni egna sånger nuförtiden?
Svar: Javisst, sånger om jakt, kärlek etc.
Fråga: Kan vi ”balanda” göra egna sånger?
Svar: Jag vet inte, men det är ok!
Fråga: Varför spelar inte Aboriginska kvinnor did-
jeridu?
Svar: Det blir för många bebisar.
Fråga: Kan du berätta för oss om instrumentets 
drömtidshistoria?
Svar: Nej, jag kan tyvärr inte göra det, för många 
frågor!
Fråga: Hur många språk talar du?
Svar: 4 aboriginska språk samt engelska.
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Världsarvet frAser islAnd

Fraser island, med en yta på 184 000 hektar, är den största 
sandön i världen och sedan 1992 uppsatt på UnesCOs 
världsarvlista. den är 123 kilometer lång, 22 kilometer 

bred och ligger omkring 200 kilometer norr om 
Brisbane i delstaten Queensland.

Text: Erwin Apitzsch
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På vår resa från Port Douglas i norr till Sydney i söder stannade 
vi till i Torquay för att dagen därpå besöka Fraser Island. På stran-
den i Torquay läste vi om ön och fick veta att det ursprungliga nam-
net var K’gari, som betyder paradiset på butchullafolkets språk. Det 
nuvarande namnet kan härledas till européernas ankomst, närmare 
bestämt till kapten James Fraser och hans fru Eliza på båten Stir-
ling Castle, som råkade ut för ett skeppsbrott. Kapten Fraser dog, 
men hustrun Eliza överlevde och ön uppkallades efter henne. Men 
det var inte bara öns namn som ändrades, utan det innebar också att 
den aboriginska urprungsbefolkningen inte längre finns kvar på ön. 

Dagen därpå var det dags för vår resa till Fraser Island. Klockan 
7.45 på morgonen blev vi hämtade av en buss, som via flera upphämt-
ningsplatser, körde den 12 kilometer långa sträckan till färjestället River 
Heads. Färjeturen över The Great Sandy Strait i mulet väder och snål-
blåst tog 40 minuter. Framme vid Moon Point på Fraser Island satte vi 
oss i en fyrhjulsdriven buss och körde genom regnskogen till Lake Bir-
rabeen för en kort paus. Flera skyltar varnade för dingos, som lär vara 
talrika på Fraser Island, men vi såg inte skymten av någon dingo. För att 
minimera risken för att de skall attackera människor är det belagt med 
böter att mata dem och också förbjudet att lämna mat eller skräp som 
kan locka fram dem. 

Sedan fortsatte färden till turistorten Eurong på östsidan av ön. Sjön 
McKenzie, som ligger i inlandet en bit från byn Eurong, är ett populärt 
turistmål. Det är en sjö som ligger på toppen av den kompakta sanden 
och växtligheten och där sanden på stranden består av nästan ren kisel.

Fortsättningen på resan gick längs stranden till Happy Valley där en 
buffélunch intogs. Färden längs de vita stranddynerna erbjöd mäktiga 
formationer och en fin utsikt. Det finns cirka 100 sötvattensjöar på 
Fraser Island som tillsammans med de mäktiga sanddynerna och den 

tropiska regskogen gör ön till en unik plats. Sanddynerna kan nå en 
höjd på över 200 meter. Öns högsta punkt ligger 260 meter över havet. 

Nästa uppehåll skedde vid vraket Maheno där vi vände. Fartyget 
Maheno bogserades från Sydney den 3 juli 1935 och råkade fyra da-
gar senare ut för ett stormväder varvid bogserlinan kom ur funktion. 
Maheno, vars propellrar hade tagits bort, drev bort i stormen och stran-
dade på Fraser Island, där det hittades den 10 juli. Försöken att bärga 
fartyget misslyckades och erbjöds därför till försäljning, men det fanns 
ingen intresserad köpare. Sedan dess har vraket rostat och på grund av 
det farliga tillståndet är det förbjudet att gå ombord. Maheno har dock 
fortfarande ett stort attraktionsvärde för turister. 

På öns norra del ligger The Great Sandy National Park, som omfattar 
2 210 kvadratkilometer. Här kan man ta en femdagars vandringstur på 
Cooloola Great Walk och utnyttja några av områdets femton camping-
platser. För att använda dessa krävs dock tillstånd. Kanotturer, fiske och 
valsafari är några av de andra aktiviteter som erbjuds. 

På tillbakaresan gjorde vi ett kort uppehåll i Eli Creek, en populär 
badplats,  i strålande solsken. Det sista stoppet skedde vid Central Sta-
tion där vi bjöds på kaffe och muffins efter en kort promenad i regn-
skogen. Färjan till fastlandet avgick 16.10 och vi hade turen att se några 
valar, eller rättare sagt några stjärtfenor på valar. Knappt två timmar 
senare var vi tillbaka på hotellet efter en upplevelserik dag på Fraser 
Island. Som vanligt efter en dag så rik på upplevelser slås man av tanken 
”Varför stannade vi inte längre?”«

Som vanligt efter en dag så rik på 
upplevelser slås man av tanken 

”Varför stannade vi inte längre?”

Det finns cirka 100 sötvattensjöar 
på Fraser Island som tillsammans med de 
mäktiga sanddynerna och den tropiska 

regskogen gör ön till en unik plats. 
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