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Från Gagnef till Australien är det en lång resa. 

Långa sträckor är det även i landet med kängurur, emuer, krokodiler och giftiga kräldjur. Åke 

Jansson med hustrun Birgitta från Borlänge tillbringade 43 dagar i "campingbil" och 

tillryggalade 875 mil i det vidsträckta Australien, som är en egen världsdel. Det var i 

november-december 2016 de var ute på detta äventyr. Första etappen, ca 640 mil, åkte de 

mellan Darwin och Adelaide. Vänstertrafik råder och det är fritt att åka nästan överallt, dock 

kan en del vägar vara svåra att ta sig fram på. I minst 40 000 år innan den europeiska 

bosättningen i slutet av 1700-talet kom var landet befolkat av ursprungsbefolkningen 

aboriginer.  Kokaburran är landets nationalfågel och allmänt finns många endemiska arter, 

tyvärr hotade av många importerade växter och djur. Agapaddan som inplanterats från 

Sydafrika 1932 har sedan  spridit sig över norra Australien ,paddan och dess  yngel är väldigt 

giftiga. Under resan träffade man på höga termitstackar, häftiga klippformationer och 

målningar gjorda av aboriginer. Översvämningar av vägar är vanliga, därför avleder man 

vattnet med diken på sidorna av vägarna. Upp till 54m långa och 200 ton tunga lastbilar 

trafikerar vägarna, som tidvis kan vara ganska dåliga. En del udda människor har bosatt sig i 

bushen och överlever med barverksamhet, allehanda försäljning, museer mm. 60 mil söder 

från Darwin vid The Daly Waters finns en pub belamrad med trycksaker och allehanda ting, 

som en större samling med behåar ! Söderut ligger Macdonnell Ranges, en 40 mil lång 

bergskedja. Sedan vidare till det kända berget Uluru, även kallat Ayers Rock, ett 600 miljoner 

år gammal bergkedja,Uluru är det enda som finns kvar, heligt för aboriginerna. 

Sandstensklippan reser sig 348 meter över omgivningen och avståndet runt klippan är ca 9 

km,berget sträcker sig ca 1000 meter  ner i marken. En svarthuvad brunorm fångades på Åkes 

minneskort, skrämmande nära, den är direkt dödlig. Nästa mål var opalstaden Coober  Pedy 

och en farm, lika stor som Israel, vid William Creek. Åkes skildring av resan fortsätter, och 

klubbens medlemmar ser fram emot fortsättningen vid ett framtida klubbmöte... 

Peter Reichel har skapat ett bildspel om klubbens stöd till "Musikhjälpen". Några 

klubbmedlemmar, Anna-Karin Källman, Urban Jansson, Ragnar Nyberg och Peter Reichel 

har fotograferat släkt och vänner och med det skrapat ihop över 26.000 kr ! !  "Barn i krig har 

rätt att gå i skolan"var temat för årets insamling. 

Slutligen visade Kent Strömvall bilder från Abisko, en kavalkad av blommor. 
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