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Aussie down under  
December 2012 – januari 2013 
 

Fredag 28 dec 
Efter en sanslöst lång resa och ett dygn i total otakt har vi idag landat med både kropp och själ i Kirra 
utanför Brisbane.  

 

 
 
På flygplatsen möttes vi av Tobbe och Louise som hade haft en lyckad semester på Bali tillsammans. 
Det var roligt att se deras fina lägenhet och bekanta sig med området och deras vänner. 
 
Torsdag kväll avslutades med BBQ vid poolen till doften av bränt hår. Micke svedde ögonfransarna 
och fick lite högre hårfäste på kuppen. Jag fick kämpa för att hålla mig vaken. 
 
Idag börjar semestermoodet infinna sig. Gjorde besök hos paret som jobbar som vaktmästare där 
Louise bor tillsammans med sin vän Zoey. Utsikten från deras hus var otroligt vacker. 

  

 
     I bakgrunden skymtas Surfers Paradise.             Louise ”reservföräldrar” Brian och Sue. 

 
Rundade av dagen med skaldjursfrossa i Coolangatta – mums.  
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Utsikt över Kirra Beach från ”vår” balkong. 

Lördag 29 dec 
Besökte djurparken Corumbine, riktigt fin. 
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Söndag 30 dec 
Pool, surfförsök med en tålmodig Louise som lärare men vad hjälpte det? 
Middag på Bread & Butter, Lous och Zoeys favorithak som drivs av fransmannen Martin. Hans 
föräldrar var på besök så de var med på middagen liksom Lous arbetskamrat Steph (tillika Martins 
flickvän).  

 

 
     Julstämning i Kirra – eller försök till… 

Måndag 31 dec 
Micke skjutsade ungdomarna till flyget, de ska fira nyår i Sidney. Vi tog farväl av Tobbe som åker hem 
ifrån Sidney. Micke och jag hade en slappardag vid poolen och besökte Surfers Paradise på 
eftermiddagen. Vi bekantade oss med vänstertrafiken och Zoeys bil som vi får låna till Barriärrevet. 
Vindrutetorkarna gick på många gånger i stället för blinkers. 
 
Middag på B&B, träffade Martins föräldrar igen och Tobbe och Louise kompis Mark från Tasmanien. 
När han fick höra att vi var Tobbes föräldrar var hans kommentar kort och koncis: "Good jobb". Något 
sömniga beskådade vi det överdådiga fyrverkeriet vid Kirra Point.  

 

         



Av Annika 2013-01-20 

 4 

 

 

 

Tisdag 1 jan 
Micke fiskade upp Louise på flygplatsen 06.30. Efter en sista wrap på Kirramisu började bilresan 
norrut. Tanken var att spendera första natten i Noosa Head men det var fullbokat på alla hotell. Vi åkte 
vidare till Maryborough och övernattade på motell. Vilken stad, en blandning av Twin Peaks och High 
Chaparall. Burgare på Hungary Jacks kändes på något sätt helt rätt.  

 

 

Onsdag 2 jan 
Siktade på Mackay men åkte vidare hela vägen till Airlie, totalt 90 mils bilresa denna dag. Landade i 
en klart mysig hamnstad vid 19.30, helt olikt städerna vi tidigare har sett. Det här är mer som en 
blandning av Grekland och Thailand, turistiskt men mysigt. Vi bor på Airlai Beach Motel, mitt i smeten, 
nära stranden. Nu har vi en hel slappardag framför oss innan vi ska mönstra på Silent Night. 

 

   

Torsdag 3 jan 
Efter en rekordtidig joggingtur redan vid 6-tiden blev det en riktig slappardag vid poolen. Åt lunch på 
Airlie Bech Sailing Club. Det vita vinet smakade extra bra med den härliga utsikten. Tidig sänggång, vi 
slocknade redan vid 20-tiden. 
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    Silent Night är 50 fot, var prototyp och sparringbåt till Autralia II. 

Fredag 4 jan 
Segling med Silent Night tillsammans med två danskar, två schweizare, två tyskar, två engelsmän, en 
mexikanska och en irländare. Det blåste ca tolv meter och hela besättningen var ovan så det blev två 
rev i storen. Skeppare James var en riktig aussie, lätt sävlig och bakåtlutad. Deckhand Taylor var från 
Nya Zeeland, han slet med segel, mat och övrig service ombord. Med i besättningen var också 
lärlingen Elliot.  

 

 
    Deckhand Taylor och Skipper James.                      Besättningen var från nio olika länder. 

 
Dagarna förflöt med härliga snorkelturer och segling i fantastiskt vacker natur. Smolken i bägaren var 
deras farliga gellifish som gjorde att vi inte fick bada utan dräkt. Snopet. Vi fick sällskap av delfiner och 
mäktiga havsörnar. Att snorkla här är som att simma i ett akvarium.  
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Lördag 5 jan 
Dagens höjdpunkt var Tonga Bay, ett naturreservat med kritvit sand. Här simmade havssköldpaddor 
och enorma stingrockor, de största var ca två meter. På kvällen letade vi förgäves efter karlavagnen, 
vet inte om den inte synas på södra halvklotet. I stället fick vi se flera stjärnfall. Romantiskt tyckte vi 
ända tills tyskarna började prata om Sternschnuppe - hur romantiskt lät det? 

 

 

Söndag 6 jan 
Fin hemsegling i lagom stark vind. Något stort 
nappade på Tylors spö. För stort månne, reven 
gick i alla fall av. Snopet värre. 

 
                                                             

 
 
Skeppare James berättade att många gamla Ocean Race-båtar och uttjänta Americas Cup-båtar får 
sluta sina dagar som charterbåtar i dessa vatten. The Card gick för två år sedan ett tragiskt öde till 
mötes. Hon slet sig från sin ankringsboj och förliste när hon närmade sig land. Hon ligger nu som ett 
vrak utanför Shut Harbour. Card är omgärdad av tragiska historier, både när hon kappseglade och 
sedan gick på charter. Båten är ”cursed” säger vår skeppare.  
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Nicki och Tom från UK.   Yoan från Mexico. 
 

 
Caroline från Tyskland.    Nicko från Tyskland, Elliot och John från Irland. 

 
Övrig besättning bestod av David & Kristine från Danmark och Christoffer & Susan från Schweiz. 
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Måndag 7 jan 
Vandrarhemmet Colonial funkade bra. Vi lyckades få en av de sista biljetterna till Fraser Island, så 
7.30 blev vi hämtade av en buss från turistbolaget. Ön är en blandning av Gotska Sandön, Böda Sand 
och Sandön i Stockholms skärgård (Sandhamn) kompletterat med regnskog och tropiskt klimat. Den 
är 12 mil lång och ca 2 mil bred, sanddjupet är ca 100 m så ön består av mer sand än Saharas öken. 
Fraser Island är ett av Australiens 11 världsarv. På 1990-talet upphörde trädavverkning och 
sandutvinning på ön, nu är det bara turism som gäller. Den guidade bussfärden var nog den 
skumpigaste vi varit med om.  

 

   
     ”Boskapstransport” till Fraser Island. 
 

 
Vi fick ett annat par med oss på en flygtur över ön. Planet startade och landade på beachen. Häftigt. 
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Tisdag 8 jan 
Bilade kustvägen ner. Såg vilda hästar utmed vägen. Kring Maryborough fick vi känslan av 
amerikanska södern - sockerplantager, den gamla järnvägen, arbetare i cowboy-hattar och 
bebyggelse som vi föreställer oss att det ser ut där.  
 
Vi tog en fin väg mot Tin Can Bay och sedan mot Gympie. Naturen här påminde om Sverige. 
 

 
 
Lunch på South Banks i Brisbane. Häftig anläggning, Brisban-bor och turister verkar vallfärda till 
denna oas mitt i staden. 
 
Anlände sen eftermiddag till Kirra efter att ha luftat Zoeys bil i 275 mil. Jättekul att träffa Louise igen 
och Zoey som vi träffade på Hawaii för ett år sedan. Tjejerna bjöd på hemlagad pizza gjord på 
Tortillas. Gott och enkelt. 
 
  

Onsdag 9 jan 
Morgonjogg, slappardag vid poolen och 
bokslukning. Den hårda vinden satte P för alla 
surfförsök. Kvällen avslutades med BBQ vid 
poolen som jag och Micke fixade. Zoey tyckte 
att det var bland de bästa BBQ hon hade fått – 
helt OK betyg från en äkta aussie. 
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Torsdag 10 jan 
Euforia! Kom upp på brädan flera gånger!!! Läraren sa efteråt: ”You made it good, you're athletic”. 
That made my day. Louise såg en koala i ett träd så nu kan hon dö lycklig. Firades med middag på 
Bred & Butter. 

 

 

Fredag 11 jan 
Sista dagen, snyft. Hyrde bräda på Rainbow Beach. Pålandsvinden gjorde det tufft. Dessutom hade 
maneterna hittat hit, dock inte farliga som längre norrut men de bränns bra. Träffade våra 
kanadensiska vänner igen.  
 

 
 
Väl vid poolen väntade nya bekantskaper - Benny och Mary som ägde en av lägenheterna i området. 
De var ursprungligen från Malta men hade bott i Aussi 50 respektive 40 år. Väldigt trevliga. Micke blev 
bjuden på whisky, den första och sista i Australien. Stackars Louise var helt slut efter att ha kämpat 
med förkylning, uppsats och jobb en längre tid. Tjejerna stannade hemma, jag och Micke hittade en 
kanonrestaurang, o-sushi i Coolangatta. 



Av Annika 2013-01-20 

 11 

 

Lördag 12 jan 
Sitter nu på flygplatsen - lycklig, nyladdad och full av nya intryck och erfarenheter. Australien är ett 
land vi kan tänka oss att återvända till. Underbart klimat och trevliga människor. Inte påklistrade 
leenden utan mer uppriktigt öppna och intresserade. Kanske lite ytliga, de verkar mest vilja leva ett 
enkelt och lyckligt liv, inte krångla till saker i onödan. ”No worries”, ”Let’s have a beer mate” - inte helt 
ovanliga fraser i Australien. 
 
Det som är svårt att förstå är varför aboriginerna behandlades så illa. Det verkar som dagens 
australiensare skäms över detta. Under första hälften av 1900-talet skildes ca 100.000 aboriginska 
barn från sina föräldrar. Man pratar om den ”stulna generationen”, snacka om övergrepp. Enligt Zoey 
är aboriginerna fortfarande "disadvantage" och först 1962 fick de rösträtt. Nyligen har man infört "I am 
sorry-dag" så försoningsprocessen har påbörjats. Ca 2 % av Australiens 22 miljoner invånare utgörs 
av auboriginer, men vi träffade tyvärr inte några. Det närmaste vi kom var Zoey vars far är 50 % 
aborigin och mor kines.  
 
Hemma väntar ett kallt Sverige. Louise kommer hem någon gång i vår när pengarna börjar sina. Zoey 
lovade att ta med pojkvännen och komma till Sverige och hälsa på. Vi håller tummarna för det. 
 

 
            Tack och hej för den här gången! Vi ses igen. 


